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Gancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi- 1806.

skoppen over Island, ang. Reykjavik Domkirkes {Cu^r.
Klokker. Khavn den 11. Januar 1806. —
Canc. 1. Départem. Brevb. 1806, Nr. 58.

p. M. 1 Anledning af, at bedre Klokker vare for-

nodne for Reikevig Domkirke, har Islands Stiftsøvrighed

i en hertil indkommen Skrivelse anholdt om, at de 3

|
den forrige Reikevigs Kirke tilhørende Klokker, som til

"Vidde Capel vare henbragte, maatte, da sidstnævnte

Gapel letteligen kunde undvære samme, iejen restitueres „

forommeldte Domkirke. Foranlediget heraf undlader

man ikke tjenstligst at melde, at der imod det Ansbgte

efter Omstændighederne Intet haves at erindre. — Det

1 kgl. Danske Gancellie den 14. Januar 1806.

*' H #

' 4'm I .
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Cancellie - Plakat ang. fremmede Lotterier. 24. januar.

1
Khavn den 24. Januar 1806. — Denne Plakat,

hvis fuldstændige Titel er: v

uPlakat angaaende Forbud mod

fremmede Lotterie-Planers Indforelse i offentlige Blade" (under

Straf af 50 Rd. Mulkt til Stedets Fattigkasse, ifolge kgl. Resol. ,
'

/ 17. Januar) — er publiceret ved Landsoverretten i Island den

2. Juni 1806 og i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1806. —
Canc. 2. Depart. Registr. VII, 20 (1806, Nr. 73). Original-

I Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1806, S. 6. Schou XIV,

493. Colleg. Tid. for 1806, S. 58-59 (med Datum 25. Januar").

Kongelig Resolution ang. Control med de ?4. Januar,

islandske Opmaalinger. Khavn den 24. Januar



2 Kgl. Resol. ang. Opmaalinger i Island.

1806. 1806. — Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 87,

24. Januar. Nr. II.

x

. Istedetfor den afdøde JustilSraad og Gommilteret i

Vort Rentekammer, Wadum. og den for Friderichsborii

Amt udnævnte Amtmand Arctander, overdrages'herved

allern. Amtmand og Committeret Arentz og Over-Land-

inspecteur Ehlers, i Forening med Justitsraad og Pro-

fessor Rugge, at gjeunemgaae og bedomme de Korter,

Reregninger og astronomiske Observationer, som til

Rentekammeret indsendes af cle Officierer, der ere an-

tagne til at opmaale de islandske Kyster og Havne. —
Kjobenhavn den 24. Januarii 1806 1

.

l

) Communication til de i Resolutionen Udnævnte i Rentek.

Skriv. 1. Februar 1806 (Isl. Copieb. Litr. "O, Nr. 217-

219). - De kgl. Resolutioner for Aaret 1806, som angaae

den islandske Opmaaling, erefolgende: 1) Resol. 3. Januar

(Resol. Prot. sst. Nr. 2), hvorved de ved denne Opmaaling

ansatte Lieutenanter Wetlesen, Frisach og Smith tilstaaes

hver et aarligt Tillæg at* 50 Rd. til deres Lbn fra den

Tid hver af dem blev ansat ved Opmaalingen :
tt
at udrede

paa samme Maade som de bvrige Udgifter i Anledning af

denne Opmaaling" (Communication derom i Rentek. Skriv. «

7. Januar og 1. Marts 1806. Isl. Copieb. Litr. O, Nr.

209—210 og 244—245). - 2) Resol. 28. Marts (Resol.

Prot. sst Nr. 32), hvorved 100 Rd. bevilges til Hjelp til

Hestes Anskaffelse for Lieutenant Smith,
<t
der kan udredes

paa samme Maade som de øvrige Udgifter i Anledning af

bemeldte Opmaaling" (Communication til Lieutenant Smith

og Landfogden 5. April. Copieb. sst. Nr. 318—319). —
3) Resol. 18. April (Resol. Prot. sst. Nr. 41), hvorved

en EkstrSmsk Cirkel med dobbelt Inddeling tillades an-

skaffet til den islandske Opmaaling for 150 Rd., der skulde

udredes paa samme Maade som de fivrige Udgifter ved

Opmaalingen. — 4) Resol. 25. April (Resol. Protok.

sst. Nr. 47) , hvorved Lieutenant Wetlesen godtgjores

aarlig fra 22. Juni 1804 84 Rd., hvormed hans Gage vilde

have været forøget, dersom han havde vedblevet at staae

ved Ingenieurcorpset $ hvilken Godtgjb'relse skulde „udredes

paa samme Maade som de øvrige Udgifter til den islandske



Canc. Crac. ANG. DODFODTE. 3

Cancellie-Circulaire til samtlige Stiftamtmænd

og Amtmænd ih. fl., samt Biskopper, ang. Jorde-

mod res Anmeldelser af dodfodte Born. Khavn

den 25. Januar 1806. — Dette Circulaire angives ikke

udtrykkelig at være sendt til Island , men er her optaget paa

Grund af dets Sammenhæng med Canc. Circ. 24. Decbr. 1802.

Canc. 3. Departem. (Norske Justits - Departem.) Brevb. 1806.

Nr. 160, jevnf. 2. Departem. Brevb. 1806, Nr. 160 og 5. De-

partem. Brevb. 1806, Nr. 123—164. — Original-Aftryk som

„Circulaire" paa et Heel-Ark. Colleg. Tid. 1806, S. 75-77;

Fogtm. VI. 13, 417—418.

P. M. Ved dette Gollegii Girculair- Skrivelse af

24. December 1802 er det blandt Andet bestemt, at

enhver Gjordemoder skal, under Mulkt af 5 Rdlr. for

hver Gang hun forsommer det, anmelde for Præsten

ethvert Barn, ved hvis Fbdsel hun har været brugt, og

som enten kommer dodt til Verden, eller doer inden

24 Timer efter Fodselen. — Denne Mulkt skulde altsaa

uden Forskjel erlægges af enhver Gjordemoder, saavel

paa Landet som i Stæderne. — Men da det for dette

Gollegium er andraget, at de, som paa Landet udbve

Fbdselshjelp, i Almindelighed ere fattige Koner, som for

deres Umage enten nyde ingen, eller dog ikkun liden,

Betaling, samt da disse Fbdselshjelpersker ofte have en

Vei af 1 å 2 Mile at gaae, for at kunne gjbre den be-

falede Anmeldelse for Præsten: saa finder man det,

med Hensyn til disse Omstændigheder, billigt, at de,

der paa Landet praktisere som Gjordembdre, ikke an-

sees med saa stor Straf, i Tilfælde af Anmeldelsens

Efterladelse, som Gjordembdrene i Stæderne, der uden

Vanskelighed kunne opfylde de dem i Henseende til

den omhandlede Anmeldelse paalagte Pligter. — Man
skulde derfor herved tjenstligst mqlde til fornoden Be-

kjendtgjbrelse for Vedkommende, at den, for Forsbm-

Opmaaling" (Communication til W. og Landfogden 3. Mai.

Isl. Copieb. Litr. O, Nr. 348).

1*



4 Canc. Girc. ang. Dodfodte.

melse af at anmelde dodfodte Bom for Præsten, ved

dette Collegii ovennævnte Girculair-Skrivelse af 24. De-

cember 4802 bestemte Mulkt af 5 Rdlr. herefter alene

skal finde Sted for Gjordembdrene i Stæderne, og at

derimod de, som udove Fbdselshjelp paa Landet, hvad

enten de ere examinorede eller uexaminerede Gjorde-

modre. naar de gjbre" sig skyldige i saadan Forsbm-

melse, ikkun skulle ansees med en Mulkt af I Rdlr.

for hver Gang. — Det kongelige Danske Gancellié den

25. Januari 1806.

Medicinal-Taxt for Apothekerne i Danmark

og Norge. Khavn den 28. Januar 1806 *. —
Denne Medicinal-Taxt findes vel ikke at være sendt til Island,

men er her bemærket i Henhold til For. 14. Juni 1805; jevnf.

Instruction 10. Mai 1772 og For. 26. Juli s. A. — Den er

udgiven med Titel :
tt
Taxa seu pretium tam simplicium quam

compositorum juxta Pharmacopoeam Danicam, o : Medicinal-

Taxt, hvorefter Apothekerne i Danmark og Norge skal sælge

de i Pharmacopoea Danica anforte Simplicia og Composita.

Efter kongelig Befaling lidgiven af det kongelige medicinsk-

chirurgiske Sundheds - Collegio i Khavn". Khavn 1806. 4to
.

Rubr. hos Schou XIV, 493—494. — Taxten er bifaldet ved

kongel. Resol. 3. Januar 1806 (Canc. 2. Depart. Forest.

Protok. 1806, Nr. 6, S. 21—24; Coll. Tid. 1806, S. 36—37;

Fogtm. VI. 13, 387-388), hvorved tillige bestemmes: uat

Sundheds - Collegium aarlig skal ved November Maaneds Ud-

gang bestemme, hvad Forandring der efter Omstændighederne

bbr gjores i den anordnede Medicinal-Taxt for enkelte raae

Materialier eller Simplicia, saavel i Khavn som for de andre

Apothekere i begge Rigerne, og at til den Ende Provindsernes

Apothekere skal henvende sig til Sundheds-Collegiet med Be-

gja»ring derom forend Udgangen af Oktbr. Maaned ; hvorefter

de saaledes af Sundheds - Collegio gjorte Forandringer skal

indsendes til Cancelliet, for derefter at blive meddeelte samtlige

Overøvrigheder til videre Bekjendtgjcirelse for Vedkommende;

samt at, naar de beskikkede Physici eller Provincial-Districts-

læger forlange : at et eller andet Medicament
,

simplex eller

l
) Taxt 11. April 1818.



Medicinal-Taxt for Apothekerne.

coinpositum
, udenfor dem, der i Pharmacopoea Danica ere 1806.

anffirte at skulle forefindes i ethvert Apothek, i Kjobstædeme
udenfor København, skulde der holdes eller forfærdiges, skal

28, Januar

Apothekerne uden Vægring anskaffe eller tilveiebringe samme". •

Kongelig Resolution ang. Betaling for chirnr- » Febr-

giske Elever hos Landphysikns \ Khavn den

28. Februar 1806. — I Finants-Collegiets Forestilling

13. Februar angaaende Civil-Reglementet for den sidste Halv- .

deel af Aaret 1805 bemærkes, at den ved Resolution 12. Mai
1783 trufne Bestemmelse, at Landphysikus i Island maatte
antage tvende studerende Personer til Underviisning i Ana-
tomie og Chirurgie, og at disse til Klæder og Underholdning
maatte tilstaaes 60 Rd. aarlig, var bleven forandret derhen
(Resolution 8. Juli 1796) at Landphysikus kun skulde antage
een Lærling og derfor nyde 40 Rd. Fra den Tid var altsaa

sparet 20 Rd. aarlig af det forhen Bevilgede. Men nu havde
Landphysikus Klog andraget og Stiftamtmanden anbefalet, at

Betalingen for den antagne Elev skulde forhoies til 100 Rd.
;

Rentekammeret derimod havde foreslaaet at forhoie Betalingen
til 60 Rd. - Fraants-Collegii Forestillinger med derpaa faldne
kongelige Resolutioner fra Januar til Juni 1806, Nr. 74. —
Uddrag.

Efter at Vi af Vort Finanté-Collegio have ladet Os
foredrage de til Reglements-Forestillingen -for den sidste

Halvdeel af Aaret 1805 henhorende Forsiage og An-
sogninger, afgive Vi derpaa folgende Bestemmelser:

• • • • 13) De Landphysikus i Island for en Lær-
,mg tillagte 40 Rd. aarlig forages fra 1. Januar 1 806
med et reglementeret Tillæg af 20 Rd Kjbbenhavn
1 det Geheime Statsraad den 28. Februar 18j06

Cancellie-Circulaire til samtlige Stiftamtmænd, i. Marts,

Amtmænd m. fl. i Danmark og Norge
,

ang.

2

i

)
Canc. Skriv. 29. August 1829.

) Rentek. Skriv. 29. Marts 1806 til Landphysikus Klog og By-
foged Frydensberg samt Cancelliet, hvorved Indholdet heraf

communiceres. Rentek. Isl. Copieb. Litr. 6, Nr. 285-287.



6 Canc. Circ. ang. Apothekerne.

1806 Indretninger i Apothekerne. Khavn den i. Marts

1. Marts. 1806. — Dette Circulaire synes ikke at være sendt til Is-

land, og er ikke der publiceret, men er dog opstillet som Regel

i Instructionerne for Landphysikus og Districts-Chirurgerne i

Island 25. Febr. 1825 § 15. — Canc. 3. Departem. (Norske

Justits-Departem.) Brevb. 1806, Nr. 424. Original-Aftryk paa

et Ark i Folio. Fogtm. VI. 13, 446.

P. M. 1 den nyligen udkomne Pharmacopoea Danica

ere adskillige saavel Simplicia, som Composita og Præ-

parata. hvilke, efter de Fremskridt Chemien i de senere

Aar har gjort, have maaltet faae nye og forandrede

' Navne, hvilke som oftest aldeles ikke ligne de i den

ældre Pharmacopoea af 1772 brugte Benævnelser. —
For at forekomme Uordener og Fejltagelser i den Hen-

seende, der ofte kunde have meget skadelige Fblger,

skulde man herved tjenstligst anmode (Tit.) behageligen

at ville paalægge samtlige Apothekere i Deres Amt at

forsyne ethvert Glas og enhver Krukke, Skuffe ni. v. i
i

deres Officiner med dobbelte Navne, nemlig baade de

gamle forhen brugte, og de nye endnu ikke noksom

bekjendte, Navne paa ethvert Simplex, samt Composi-

turn og Præparatum, som den nye Pharmacopoea Danica

indeholder. — Ligeledes vilde De behage herom al

underrette ei alene Underdvrighederne paa de vedkom-

mende Steder, men ogsaa Lægerne, for at^Overholdel-

sen af denne Bestemmelse ved de foretagende Visitatser 4

nbie kan, vorde paaseet. — Det kgl. Danske Gancellie

den 1. Martii 1806.

j

1. Marts. Rentekammer - Skrivelse til Amtmand Grev

Trampe, ang. Handels - Tilladelse paa Budenstad.

Khavn den 1. Marts 1806. — At Capitain Mindei-

berg havde faaet den ham under 13. Juni 1801 bevilgede Til-

ladelse til at handle paa Budenstad (== Buoum) forlænget paa

eet Aar, til Udgangen af 1806, dog saaledes, at han i næste *

Aar maatte være betænkt paa at tage Borgerskab og holde



Hentek. Skriv. ang. Handel paa Budum. 7

Bug og Disk i en Kjobstad, da det var under Ventilation om 1806.
Grcmnefjord (= Grundarfjord) skulde vedblive som Kjobstad, —
eller nedlægges. - Rentek. Isl. Copieb. Litr. 6, Nr. 230.

1; Marts '

CRentek. Skriv, til Mmdelberg s. D., Copieb. sst. Nr. 229).

Rentekammer - Skrivelse til den constituerede 22 Marts.

Stiftamtmand og Amtmand over Sonder-Amtet,

Grev Trampe, ang. Control med Åfgiftsvæsenet,

ro. v. Khavn den 22. Marts 1806. - Rentek.

.
Isl. Copieb. Litr. O, Nr. 262.

Vel har det kgl. Danske Cancellie paa dette Kam-

mers Anmodning, i Anledning af et Forslag fra den

constituerede Landfoged, Byfoged Frydensberg, foran-

staltet, at den forste Retsdag i Oktober-Maaned skulde

være bestemt lil Afgifts- Specificationers og Restance-

' Listers Thinglysning ved Landsoverretten i Island. Men „

da de Tilforordnede ved bemeldte Ret have, i Skrivelse

til det kgl. Danske Cancellie, oplyst, at saadan Thing-

lysning ikke kan svare til Hensigten, nemlig, at erholde

i

Vished om Rigtigheden af de Afgifter og Restancer, som

Landfogden maatte opgive, efterdi ved Landsoverretten

ikkun mode de, som der have Sager at fore, saa har

!
Kammeret tilkjendegivet det kgl. Danske Cancellie, at

i

fornævnte Thinglysning af Restance - Lister og Afgifts-

} Specificationer Ved Landsoverretten kan frafaldes. Men

da det er fornbdent, at med Landfogden, i Henseende

til de Bestancer, han maatte anf'ore^ haves saavidt mue-

hgt Control, saa maae vi tjenstligst anmode Hr. Greven

om, for at Landfogdens Lister over udestaaende Re-

stancer af Forpagtnings- Afgifter m. v. kunde med Vished

af Stiftet attesteres, paa ny at lade almindelig be-

kjendtgjbre, hvad Kammeret ved Skrivelser til Stiftet af

20. Junii 1786, 5. April 1788 og 26. Februar 1791 har

foreskrevet, samt forsaavidt Guld bringe Svssel anuaaer

i

at foranstalte Restancelisterne ved Herredsdommeren



8 Renter. Skriv. ang. Afgiftsvæsenet.

1806. examinerede paa de der holdende Mandtalsthingo. —
^T^PT" Rentekammeret den 22. Martii 1806 \
22. Marts.

22. Marts. Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Stephan

Thorarensen, ang. Brugsjord for Præsten til

Flngnmyri. Khavn den 22. Marts 1806. —
At Gaarden Hjaltastaoir , med underliggende Hjaleie Hjalta-

sta&akot og Odeplads Hjaltastaoahvammur, af Holum Bispe-

stols Gods, hvorpaa ved Auktion den 12. August 1802 var

budet 200 Rd., ikke skulde sælges, men indtil videre admini-

streres paa Regning, da det var foreslaaet af Commissarierne,

') Rentek. Skriv, af samme Indhold til Amtmanden i Nord-

og Oster-Amtet dat. 19. April 1806; isl. Copieb. sst. Nr.

328. Stiftamtmand Trampes Bekjendtgjorelse 6. Oktbr.

1806, i Anledning af denne Skrivelse, trykt i Landsover-

rettens Publicanda Nr. 2, S 6—7, lyder som følger:

„Bekjendtgjorelse. Ved Foranstaltningen af 2. Martii

1776 er det befalet samtlige Vedkommende, som til Land-

fogderiet indsende til de offentlige Kasser : Afgifter, Oppe-

bbrseler eller andre Indbetalinger, af hvad Navn nævnes

kan, ved saa Indbetalingers Indsendelse til Landfogderiet

ligeledes til Stiftet at indberette, hvormeget af dem ind-

betales til hver Kasse, samt hvormeget i rede, Penge, ved

Liquidation eller i Anviisninger. Gjentagne Gange er For-

anstaltningen bragt i Erindring, men ikke desmindre har

Stiftet maattet bemærke den ikke behSrigen at vorde efter-

kommet. Thi vovder den herved atter bragt i Erindring,

men maatte derhos tjene til Efterretning, at den eller de,

som for Eftertiden maatte saaledes forsømme deres til

Landfogderiet til de offentlige Kasser gjorende Indbetalin-

ger til Stiftet at indberette, vil ufravigeligen blive anseet

med den ved hoikongelige Rentekammers Skrivelse af 26.

Februar 1791 bestemte Mulkt af 4 Rd., ligesom den eller

de ligeledes da og, ifolge det hoikongelige Rentekammers

Skrivelse af 20. Junii 1786, maa forvente, i Tilfælde af en

Landfogdens befindende Kassemangel, at dennes Qvitterin'g

ikke vil befrie ham eller dem fra at tilsvare det for Stiftet

uanmeldt til denne indsendte Betøb".



Rentek. Skriv. ang. Brugsjord. 9

at denne Jord skulde være fri Brugsjord for Præsten til Flugii- 1806.
myri og Hofstaoir. Rentek. Tsl. Copieb. Litr. 6, Nr. 276. -

22. Marts.

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Stephan 29. Marts.

Thorarensen, ang. Salget af de saakaldte Huna-

Vatns Ombudsj order. Khavn den 29. Marts 1806.
— At det bifaldes, at disse Jorder forsoges opbudne til Bort-

sælgelse ved i offentlig Auktion „paa samme Vilkaar som for-

rige Holums Bispestols Gods" og med Forbehold af nærmere

Approbation. — Rentek. IsL Copieb. Litr. O, Nr. 299 ».

Rentekammer - Skrivelse til Amtmand Grev 29. Marts.

Trampe, ang. Handel paa Olafsvik. Khavn den

29. MartS 1806. — At Kjobmand Helter tillades for .

indeværende Aar at fore Handel i Olafsvik, uden at etablere

paa Grbnnefjord Grund arfj ord ) ,
dog saaledes, at han til

næste Aar maatte være fprberedt paa at tage Borgerskab, bygge,

holde Dug og Disk og fore stadig Handel i en Kjobstad.

Rentek. Jsl. Copieb. Litr. O, Nr. 307 (Skriv, til Kjobmand

Hblter, sst. Nr. 306).

Cancellie-Circulaire til Stiftamtmanden, Amt- 1. April.

Mændene og Landsoverretten i Island, ang. Ind-

beretninger om vanærende Domme. Khavn den

') Amtmandens Bekjendtgjbrelse 31. Januar 1807, hvorved
v

Auctionerne berammes til 19. og 20. Juni s. A., er trykt

i Samlingen af Landsoverrettens Publicanda Nr. 3, S. 11

— 12. — De Jorder, som skulde opbydes med tilhbrende

Qvilder, efter de samme Conditioner som det holumske

Gods 13. Marts 1802, anfores der saaledes: 1) Neori

Torfustaoir
j 2; Bergstacirj 3) hålflendan Storu- Reykir

;

4) Saurarj 5) Kollufoss; 6) Svertrngstaoir; 7) Myrar;

8) hålflendan Hreioarstaoir; 9) Hnausakot; 10) R6fa;

11) Bjargj 12) Hansstaoir Tannstabir) i Hrutafiroi

med gammel Odejord Saltvik; 13) Hk'o 1 Kirkjuhvamms

Thingsognj [14) Grbtj 15) Syosti - Hvammur ; 16) Muli;

17) Gauksmyri.
; ! ,bajs3

* Z . ~'' .
* 4 *- -JTi

k v\. .

- :>



. lO Canc. Circ. ang. vanærende Domme.

1806. 1. April 1806. — Publiceret ved Landsoverretten i Is-

ÅDriT *an(^ **un* ^anc » 3. Depart. (Norske Justits-Depart.)

Brevb. 1806, Nr. 677. Original -Aftryk paa et Ark i Folio.

Fogtm. VI. 18, 476—477.

P. M. Da Hans kgl. Maj', paa dette Collegii aller-

und. Forestilling, under %i. f. M. har behaget allern.

at resolvere: aAt naar nogen med Rang. Titel eller Em-

bedsværdighed benaadel Person,' ved Hoiesteret eller

Over- og Underretterne i Kongerigerne overgaaer Dom,

for saadanne Forseelser, som enten for endeel eller

aldeles kunne raedfore Tabet af den borgerlige Agtelse,

have ovennævnte Retter, saasnart Dom er falden, derom

at gjbre Indberetning til Cancelliet, paa det at ved-

kommende Collegium derefter kan gjore Hans Majestæt

allerund. Forestilling om Sagen"; — saa har man ikke

villet undlade herved tjenstligst at meddele (Tit.) denne

allerhoieste Resolution, forsaavidt Dem angaaer, til be-

hagelig Efterretning og videre Bekjendtgjorelse for Ved-

kommende. Det kongelige Danske Ganeellie den 1.

April 1806 1
.

5. April. Rentekammer-Skrivelse til den constituerede

Stiftamtmand og Amtmand over Sonder-Amtet,

Grev Trampe, ang. halvaarlige Beretninger om

Jordebogskassens Status. Khavn 5. April 1806.

— Rentek. IsL Copieb. Litr. 6, Nr. 321.

Foruden at det i Almindelighed er vigtigt for Kam-

meret, at være underrettet om hvad Penge-Beholdninger

maatte være beroende ved Stiftet, og i Jordebogskassen,

saa er saadan Underretning tillige fornoden , for deraf

at kunne vide, hvorvidt Penge til Udgifternes Bestridelse

') Ligelydende trykt Circulaire er under s. D. afgaaet til

samtlige Stiftamtmænd , Amtmænd , Grever og Baroner i

Danmark og Norge, samt til Stifts- og Landsoverretterne.

Canc. Brevb. sst. ,
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maalte behbvés herfra oversendte, eller ikke, m. v. —
Vi maa derfor tjensll. have Hr. Greven anmodet om,'

hvert Foraar med Postskibet, og i Efteraaret med Post-

kassen, at meddele Kammeret en ongeferlig Beregning

over Indtægterne og Udgifterne, samt Beholdningen i

det forlobne Halvaar. Rentekammeret den 5. April

1806.

1806.

5. April.

i

Rentekammer-Skrivelse til Amtmanden over 5 APliL

Nord- og Oster-Amtet, ang. Landskyld af for-

rige Holnm Bispestols Jorder. Khavn 5. April

1806. — Rentek. Isl. Copieb. Litr. 6, Nr. 314.

Sysselmanden for Skagefjords Syssel, Jon Espolin,

har, som af hosfblgende hans Skrivelse behagelig vil

erfares, forespurgt om, hvorledes Landskylden skal

svares af Leilændingene paa det bortsolgte forrige

Holums Bispestols Gods, samt hvor hbi Landskyld han

selv skal svare af den til Bolig for Sysselmanden ud-
% Jim '

•lagte Gaard Vidvig. Det maatte derfor behage Herr

Amtmanden at tilkjendegive Sysselmand Espolin til
,

Svar: at nærværende Leilændinge paa^det bortsolgte

Holums Bispestols Gods kan for deres Besidclelsestid

ikke tilpligtes at svare Landskylden paa anden Maade

end forhen, eller saaledes, som de dem meddelte Fæste-

breve tilholde, hvorefter det og vil rette sig med Land-

skylden af Jorden Vidvig. — Rentekammeret den o.

April 1806.
"

.
'

'

'

Rentekammer-Skrivelse til Kronprindsen, ang. 12 April

Falkefangsten i Island. Khavn den 12. April

1806. — Rentek. Isl. Copieb. Litr. 6, Nr. 325.

(Mv -
-u -' :

"

. vy
Paa D. kgl. Hbih.' naad. Skrivelse af 4. d. M., be-

træffende blandt Andet, at det portugisiske Hofs Onske,

at erholde Falke, ikke i et heelt Aar har kunnet op-

fyldes, ligesaa lidet som det russiske Hofs senere
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1806. yttrede Onske, fordi der har været Mangel paa Falke,

12. April, maa Kammeret underd. formelde: al, istedenfor at til-

forn aarlig blev hentet Falke fra Island, blev, i Anled-

ning af at forrige Overfalkoneermester, Kammerherre

Caimette, under 2. Maji 1794 tilkjendegav Kammeret,

at et Falkeskibs Afsendelse til Island i samme Aar var

fra Falkoneriets Side ufornoden, efterdi Hessen-Gassel,

som efter rimelie Formodning var det eneste Hof, der

vilde forlange Falke, kunde overlades 3 a 4 Stkr. fra

H. Maj 4
" eget Falkonerie, den Foranstaltning truffet, al

Kammeret skulde, forinden Postskibet gik herfra, under-

rettes om, hvorvidt Falke, og i saa Fald hvormange,

for det folgende Aar behoves indfangede, for at der

kunde ved den Leilighed blive foranstaltet Falke ind-

fangede om Vinteren forud, og frembragte til Reikevig

næste Sommer ved Sanct-Hans-Daes Tider, naar det

Skib, som blev fragtet til Falkenes Transport, som sæd-

vanlig, kunde ankomme dertil; saaledes har man siden

den Tid hverandet eller tredie Aar ladet Falke fange,

i og senest er under 10. April fi A. hertil indkommen

Regjæring om Falkes Indfangeise, og Stiftamtmanden

herfra under $0. s. M. tilskrevet det Fornodne om, at

foranstalte, at 30 Falke kunne i den paafolgende Vinter

blive indfangede, ligesom ug videre nu, som sædvanlig,

det til Transporten behovende Skib afsendes herfra ved

Udgangen af næste Maaned, saafrerat ikke med det

hver Dag fra Island forventende Postskib skulde ind-

lobe saadanne Efterretninger om Tilstanden i Landet,

eller Omstændigheder, som havde hindret Falkes Ind-

fangeise. — Al det portugisiske og russiske Hof ikke

kan blive forsynet med Falke, forend der sidst i Au-

gusti eller forst i Septembr. Maaned kommer nye Falke

' fra Island, har sin Grund i, at^da ^er sidste Gang, i

Aaret 1803, blev foiet Anstalt til at hente Falke fra Is-

land, bestod den hele Fangst i 3 Falke, som kostede

over 2600 Rdlr., da saavel Falkene som Ryperne, hvor-

med Falkene fanges, vare efter Stiftamtmandens derom
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givne Beretning formedelst den indtrufne haarde Vinter 4806.

uddbde af Hunger. — Rentekammeret den 12. April

4806.
12. April.

\

i
•

Cancellie-Skrivelse til den constituerede Stift- 19. April

amtmand, Grev Trampe, og Biskop GeirVida-

lin, ang. Ydelser til Præst og Kirke i Holum

Stift. Khavn den 19. April 1806. — Canceii.

1. Departem Brevb. 1806, Nr. 652.

P. M. I Anledning af den fra Amtmand Thoraren-

sen hertil indkomne Forestilling af 19. Septbr. 4804,

angaaende at Kirkerne og Præsterne i forrige Holum

Stift maatte, ligesom i Skalholt Stift, for Fremtiden

oppebære: de fbrste den saakaldte Lysetold, og de sidste

Dagsværk af Tjeneste- og Husfolk, samt Andre, der tiende

60 Alne og derover., over hvilken D. Hoiærv. under

31. August 1805 har afgivet Deres Betænkning, skulde

man, efter herom at have corresponderet med det kgl.

Rentekammer, til behagelig Efterretning tjenstlig tilmelde

Hr. Greve og D. Hoiærv., at da disse Ydelser efter de

meddeelte Oplysninger ikkun præsteres efter gammel

Vedtægt i Skalholts Stift, saa er Gancelliet med Rente-

kammeret enigt i, at det er betænkeligt, at der i forrige

Holums Stift, hvor denne Vedtægt ikke forhen er' fulgt,

skulde paalægges Almuen nye Paabud. — Det kongel.

Danske Gancellie den 19. April 4806.

\

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Stephan 26

Thorarensen, ang. Handels-Tilladelse paa Ranfar-

h6fn. Khavn den 26. April 1806. — At Rente-

kammeret, paa Grund af den Besværlighed, som det medfører

for Indbyggerne i Norder-Syssels (istre Deel at handle paa
Husavik, har tilladt Orum & Wulf, som etablerede Kjbbmænd
paa Husavik, at drive Handel paa „Rbverhavn" (= Raufar-

hbfn), dog uden at dem tilstaaes det af dem ansbgte udeluk-

kende Privilegium paa saadan Handel. — Rentek. Isl. Copieb.

April.
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») Reglem. 1. Mai 1848.

3
) 29. Juli 1756.

1806. Litr. O, Nr. 343 (Skrivelse til. Orum & Wulf" om samme Gjen-

- —~>^**~ stand. Copieb. sst. Nr. 342).
26. April.

so. Aprii. Forordning angaaende Over-Admiralitetsretten.

Khavn den 30. April 1806\ — Emaneret igjennem 1

Admiralitets- og Commissariats - Collegium , men icivrigt ikke

sendt til Island eller der publiceret. — Original - Aftryk hos

. . Schultz. Qvart-Forr for 1806, S. 15-20; Schou XIV, 510-514. *

1

Colleg. Tid. 1806, S. 305—312. " '

I

Forordning, indeholdende Over-Admiralitets-Rettens

Instruction. j

Vi Christian den Syvende &c. G. V. Krigsartikels-

brevet for Landtjenesten ved Sb- Etaten- handler vel i

dets 762. § om Over-Admiralitets-Relten, men bestem-

mer ikke noie nok, enten Rettens Form eller Rettergangs-
v

maaden, eller hvilke Sager derunder skulle henhdre. —
Paa det at i disse Henseender kan haves en fast Regel, ,

og da Vi, derhos finde det hensigtsmæssigt, at Over-

Admiralitets-Rettens Virkekreds udvides til alle de Sager,

hvilke efter deres Natur og de Særkundskaber, som til

deres Paakjendelse udfordres, beqvemmere kunne be-

handles der. end ved de ordentlige Overretter; saa

ville Vi, at efterstaaende Instruction for Over-Admirali-
\

tets-Retten skal af alle Vedkommende fblges:

I. Cap. Om Over-Admiralitets-Rettens Indretning og

dens Lemmer. — 1) Over-Admiralitets-Retten skal bestaae

af fblgende Dommere, nemlig: a) samtlige Deputerede

i Vort Admiralitets- og Commissariats- Gollegio, eller, i

det mindste tre af de Deputerede, som da ansees for *

at udgjbre Collegium; b) Vor General-Auditeur i Sb-

Etaten, og c) een Assessor af Vor Hbiesteret. Men uaar

General- Auditeuren tillige er Deputeret i Admiralitets-

og Commissariats-Collegio, indtræde tvende Hbiesterets-

Assessorer udi Over-Admiralitets-Retten. — 2) Justits-
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Secretariatets Forretninger forestaaes og udfores ved 1806.

Admiralitets-Secretairen. — 3) Retten skal holdes i Vor 30. April,

kongel. Residents-Stad Kjohenhavn. — 4) Ingen Kjen-

delse eller Dorn maa afsiues af et mindre Antal Dom-

mere, end del, som i 4. § or fasisat; og naar Stemmerne

af de voterende Rettens Lemmer ere lige, bliver den

Overstes den afgjorende. lovrigt, dersom Nogen af de

Fornævnte enten formedelst Sygdom eller andet lovligt

Forfald ikke skulde Jcunne indfinde sig i Retten, maa

dog ingen Sag desformedelst lide Ophold. Men naar

Tilfældet skulde træffe nogen af Hbiesterets Tilforordnede,

da har Juslitiarius, saasnart han derom underrettes,

strax at tilsige en anden af Rettens Lemmer at træde

i dens Sted, som af fornævnte Aarsag ei kan mode;

og naar General- Auditeuren skulde have saadant For-

fald, ville Vi selv udnævne en paalidelig Mand til at

tage Sæde i Retten paa hans Vegne. — 5) Over-Admi-

ralitets- Hetten skal være den sidste Instants i alle de

Sager, som ere Gjenstande for dens Paakjendelse. —
6) So- Krigs -Procureuren skal udfore alle de Sager, i

hvilke han af Vort Admiralitets- og Commissariats-Gol-

l egio befales, og iovrigt holde sig den ham givne In-

strux efterretlig. — 7) 1 denne Ret maa ellers ingen

Sagførere mode, uden Advocaterne af Hbiesteret, og de

Procuratorer, der ere beskikkede ved Lands-Over- samt

Hof- og Stads-Retten.

IL Gap. Angaaende Over- Admiralitets-Rettens Virke-

kreds, og hvilke Sager der skulle hore under denne Dom-

s

stols Paakjendelse. -- 8) Til Over-Admiralitets-Retteu skulle

de vedkommende underordnede Retters Domme, i Til-

fælde af Paaanke, indstævnes, i følgende Slags Sager,

nemlig: a) alle de, der angaae fremmede Skibes An-
holdelse eller Opbringeise, det være sig formedelst

Kaperie, Sbrbverie, ulovligt Fiskerie paa Vore Floder og

Strbmme, eller nogen anden Krænkelse af Vor Terri-

torial-Ret paa Vore Kyster, af hvad Navn det maatte
være; dog skulle de Forholdsregler, der ere bestemte
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4806. i Vort Reskript af 10. November 4779, iagttages, naar

80. April, noget neutralt Skib er blevet opbragt af en anden

fremmed Nations Krigsskib eller Kaper, saa nær ved

Vore Kyster, at Opbringeisen, ifølge bemeldte Reskript,

ansees at være ulovlig; — b) alle de, der angaae Lods-

væsenet, eller Lodsernes Rettigheder og Pligter, forsaa-

vidt samme hore til Afgjbrelse ved Rettergang; —
c) Skifteretternes Behandlinger i Friderichsværn og paa

Christiansø; — d) den combinerede Rets Domme i de

Sager, som angaae Sb-Etatens civile Betjentes Embeds-

førelse; — e) Domme i Convoi-Sager, hvilke ved For-

i ordningen af 2den November i 798 ere henlagte under

Over-Admiralitets-Rettens Paakjendelse; — f) ligeledes

de Sager, ved hvilke Nogen tiltales for Misbrug af Vort

Flag og Vimpel.

III. Cap. Angaaende Rettergangsmaaden, samt Kald og

Varsel. — 9) Stævningerne til Over-Admiralitets-Retten

udfærdiges i Rettens Navn og under Admiralitets- og

Commissariats-Gollegii Segl, med Secretairens Under-

skrift. — 10) Den, som vil indanke nogen Dom eller

Retsforhandling til Over-Admiralitets-Retten, skal til Se-

cretairen indgive et af ham selv eller hans Fuldmægtig *

underskrevet Udkast tii den Stævning, der forlanges,

hvorefter denne uopholdeligen af Secretairen udstædes.

— 41) Naar da Stævningen er bleven lovligen forkyndt

for de Vedkommende, leveres a\en til Secretairen, som,

efter Admiralitets- og Commissariats-Collegii Ordre, teg-

ner Berammelsen derpaa til Sagens Foretagelse, hvilken

Citanten besbrger forkyndt, med Aftens Varsel, for den

indstævnte Part, eller dennes Fuldmægtig i Kjbbenhavn.

Og paa det at Citanten kan være underrettet om, hvo

den er, for hvilken Berammelsen her paa Stedet bor

forkyndes, skal den Indstævnte, eller dennes Sagfører,

saasnart Sagen er bleven ham overdragen, melde sig

hos Secretairen, hvor da Citanten erholder den i saa

/ Henseende fornodne Efterretning. — 12) Dersom Nogen,

der er lovligen indstævnet til Over-Admiralitets-Retten,
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efterlader at melde sig hos Secretairen paa den i sidste 1806.

§ foreskrevne Maade, skal Sagen dog foretages og 30. April,

fremmes ifolge Stævningen, uagtet Berammelsen ei er

bleven forkyndt, og den Vedkommende maa da tilskrive

S1g selv den Skade, som kunde flyde af hans Forsøm-
melse. — 13) Varselstiden for Stævningens Forkyndelse
til Over- Admiralitets -Retten skal være: i Sjælland \C
Dage, i Fyens og Lollands Stifter 21

,
og i Jylland 28

bage.
| Henseende til Norge, Hertugdommene, Colo-

merne og udenrigske Steder, skulle de Bestemmelser,
der indeholdes i Forordningen af 3. Junii 1796, dens
6

- [rett.
5.) Capitels 16. §, tjene til Regel. I Henseende

»1 Convoi-Sagers Indanke for Over-Admiralitets-Retten

forholdes efter Forordningen af 2. November 1798. —
paa det at der ikke skal skee Ophold med Stæv-

ningers Udfærdigelse i de Sager, der indankes fra Ret-

terne paa Vore Colonier udenfor Europa, skal den hoieste

Ovrighed sammesteds være bemyndiget og pligtig til,

paa Over- Admiralitets-Rettens Vegne, at udstæde de
hævninger, som der maatte behbves; hvorefter den
vedkommende Ovrighedsmand uopholdeligen sender
det til ham indgivne Udkast til Vort Admiralitets- og

Commissariats-Collegium. Paa lige Maade skal der for-

holdes
i Tilfælde af Sagens Indstævning fra Island,

Færoe og Grbnland. — 15) Sagfbrelsen skal være skriftr

n
*S- tøvrigt ville Vi, at Vore Lovgivninger om Rettens

vedbbrlige Pleie skulle i alle Dele. hvor samme er an-

vendelig, paa det nbieste efterleves og overholdes. —
) Over-Admiralitets Rettens Lemmer skulle give deres

Vota skriftligen, og naar disse i Retten ere blevne sam-
lede, forfatter General-Auditeuren, efter de fleste Stem-
mer, Dommen; hvilken pffentligen oplæses af Protokollen
for Parterne ved General- Auditeuren, og derefter ud-
sædes under Admiralitets- og ' Commissariats- Collegii
Segl, og den bversle af Over-Admiralitets-Rettens Lem-
mers Haand. Det fblger ellers af sig selv, at Vota ligeledes

VIL B. o

I
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4 806. indfores i en dertil indrettet Protokol. — 17) Ingen Sag

"T^T^T"' maa indkomme for Over- Admiralitets- Retten, der an-
80. April.

gaaer en ringere Sum eller Værdie, end de, der kunne

antages til Paakjendelse i Hoiesteret. — 18) Over- Ad-

miralitets-Rettens Domme exeqveres paa samme Maade,

som de, der afsiges i Hoiesteret. — 19) Ved Over-

Admiralitets-Retten svares udi Rettens Gebyhr det Samme,

som ved Lands- Over- samt Hof- og Stads- Retten. —
Hvorefter de Vedkommende sig allerund. have at rette.

Givet i Vor kongelige Residents-Stad Kjobenhavn den

30. April 1806.

8. Mai. Rentekammer -Skrivelse til den constituerede

Stiftamtmand og Amtmand over Sonder-Amtet,

ang. Veivæsenet i Island. Khavn den 3. Mai

1806. — Rentek. Isl. Copieb. Litr. 6, Nr. 851.

Vi paatvivle ikke, at Hr. Greven jo med os vi] be-

finde , at det islandske Veivæsens Indretning og For-

bedring er en Sag af yderste Vigtighed. Hvad i den

Henseende er foreskrevet ved Reskr. af 29. April 1776

forekommer os vel at kunne, efter Landets Locale, være

tilstrækkeligt til Oiemedets Opnaaelse. Men da det dog

er at befrygte, at det ikke har virket tilstrækkelig til

Formaalet, saa maa vi tjenstl. anmode Hr. Greven om,

at ville behagelig derom meddele os Underretning,

saml tillige tage under Overveielse, og efter Befindende

meddele os Deres nærmere Forslag, om det findes for-

nbdent heri at gjbre nogen Forandriug, eller at fbie

nogen ny Foranstaltning. — Rentekammeret den 3. Maji

1806 \

s. Mai. Rentekammer - Skrivelse til den constituerede

Stiftamtmand og Amtmand over Sonder-Amtet,

') Ligelydende Skrivelser mut. mut. s. D. til begge Amt-

v mændene, Copieb. sst. Nr. 352—353.
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ang. Tiendevæsenet i Island. Khavnden 3. Mai *806\

1806. — Rentek. Isl. Copieb. Litr. O, Nr. 354. ^sT^JaiT
. • ' -* I * • " 1 * • '

iblandt Andet er dette Kammer bleven opmærk-

som paa den i Island nuværende Indretning med Tien-

dens Ydelse efter Biskop Gissurs Statut og Reglementet

af 17. Julii 1782, og da denne Indretning forekommer

os meget feilfuld og odietis, idet at Ydelsen skal beroe

paa Vedkommendes ' Angivelse af deres Formue, der

ikke er at eontrollere, finder Kammeret, at det fortjener

at tages under nærmere Overveielse, om denne Ydelse

ikke kunde reguleres paa en anden mere jævn og sik-

ker Fod. Til dette Formaal maae vi tjenstl. anmode

den constituerede Stift- og Amtmand, over Sonder-

Amtet om, at ville fra Sysselmændene, og ved dem fra

^repstyrerne indhente, fra de forste Efterretning om,

hvad Skiftetienden, og fra de sidste: hvad Tienden til

de Fattige i en Rad af nogle, i det mindste 5 Aar,
* mm

har belobet; hvilke Efterretninger vi formode maa kunne

haves af Sysselmændenes Mamltalsboger, da de hæve

Kongens Anpart af Skiftetienden, samt af Hrepstyrernes

Mandtaller eller Lister, da de indcassere de Fattiges

Tiende. Disse Underretninger bnske vi os saasnart

mueligt tilstillede, tilligemed Hr. Grevens gode Betænk-

ning. — Rentekammeret den 3. Maji I806 1
.

Forordning for Danmark og Norge, ang. Om- 9 - Mai -

kostningers Udredelse ved Indqvartering, m. v.

Khavn den 9. Mai 18062
. — Denne Forordning, hvis

fuldstændige Titel er: „Forordning for Danmark og Norge,

angaaende hvorledes der skal forholdes med Indqvartering og

det videre, som bliver at udrede i Tilfælde af overordentlige

Troppeforsamlinger" — synes ikke at være sendt til Island,

l

) Rentek. Skriv. mut. mut. til begge de andre Amtmænd

s. D. Copieb. sst. Nr. 355—356.
3
) kgl. Resol. 18. Juli 1806.

2*

\



20 For. ang. Indqvartebing.

og er ikke der publiceret, da den eneste (her anførte) Para-

graph , som berørte Island , er for dets Vedkommende hævet

ved kgl. Resol. 18. Juli 1806. — Canc. 2. Departem. Registr.

VII, 171 b (1806, Nr. 529). Qvart-Forr. for 1806, S. 20—31 ;

Schou XIV, 514— 528. Colleg. Tid. 1806, S. 337— 346,

354-360. - Uddrag.

Vi Christian den Syvende &c. G. V., at Vi, til

nærmere Bestemmelse af det de indqvarteringspligtige

Undersaatter, L Tilfælde af overordentlige Troppeforsam-

linger, bor udrede, og for desto bedre at opnaae Vor

landsfaderlige Hensigt, at lette Indqvarteringsbyrden for

de Districter, i hvilke Tropperne rykke ind for at kan-

tonnere, eller igjennem hvilke de marschere, ved pas-

sende Godtgjorelser i Penge og ved at fordele disse

over samtlige Vore Riger og Lande, allern. anordne og

fastsætte:

— — — 46) Belobet af alle, ved denne Vor An-

ordning foreskrevne og efter Vort Kentekammers eller

Feldt- Gommissariats Anviisning af Vor Kasse forskuds-

viis betalte Godtgjorelses og Erstatningspenge blive,

beregnede fra 1. Januar! i 1805, af Vort Rentekammer

at reparlere paa samtlige Vore Riger og Lande, uden

at Nogen paa Grund af Privilegier skal ansees befriet

fra dertil at bidrage. — — — Hvorefter alle Vedkom-

mende sig allerund. have at rette. Givet i Vor kgl.

Residenis Stad Kjobenhavn den 9. Maji 1806.

9. Mai. Kongelig Resolution ang. Adskillelse af Sys-

selmands-Embedet og Gods-Administrationen fra

Landfoged -Embedet. Khavn den 9. Mai 1806.

— I Rentekammerets Forestilling 24. April bemærkes, at da

Finne ved Resol. 10. Juni 1803 blev entlediget fra Landfoged-

embedet, „vidstes i Oieblikket Ingen, der for bestandigen baade

vilde og kunde i hans Sted paatage sig dette Embede". Kam-
meret blev derfor bemyndiget af Kongen til at constituere en

duelig Mancl, og constituerede derfor Byfoged Frydensberg,

uden dog at tænke paa at forene disse Embeder for bestandig,

med samme Gage som Finne, nemlig 600 Rdlr. afkortningsfrie,
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V

fe

fri Bolig i Reykjavik og Brugen af Rauoarå. — Hidtil havde

Sysselmands - Embedet i Kjose og Herredsdommer- Embedet i

Guldbringe Syssel været forenede, men de ov rige Sysselmands-

Forretninger, nemlig de egentlige Fogedforretninger i sidstnævnte

Syssel (bestemte i Resol. 28. Juni 1781) og Gods-Administra-

tionen med Jordebogs-Rettighedernes Indfordring, havde hidtil

været forenet med Landfoged-Embedet. Fra disse Sysselmands-

forretninger sogte nu Frydensberg Entledigelse, men tillige,

t(
foruden Byfoged-Embedet i Reykjavig at vedblive Landfoged-

Embedets ovrige Forretninger, der gaae ud paa at forestaae

Jordebogs- eller Hoved-Kassen". — Amtmand Thorarensen,

som constitueret Stiftamtmand, understottede dette Andragende,

og Kammeret ansaae det nodvendigt, at Byfoged- og Land-

foged-Embedet blev bestyret af een Mand, de (ivrige Forret-

ninger af en Anden. Til det første Embede ansaaes det pas-

sende at bestemme 600 Rdlr. som Landfoged-Gage, i Tillæg

til den 300 Rdlr. store Byfoged-Gage. — Med Hensyn til det

sidste Embedes Indtægt bemærkes, at Forpagtnings- Afgiften

af Kjose Syssel var aarlig 40 Alen Vadmel å 12 Sk. Croner,

samt i Penge 30 Rd. Species, ialt 37 Rd Croner. Sysselman-

dens beholdne Indtægt deraf kunde beregnes til aarlig omtrent

34 Rd. 84 Sk., og af Guldbringe Syssel for Herredsdommer-

Embedet, ifølge Resol. 19. Marts 1754, 30 Rd. Species aarlig

af Kongens Kasse = 33 Rd. 75 Sk. Courant — altsaa hele

Indtægten 68 Rd. 63 Sk. Cour. Naar han nu tillige skulde

overtage Sysselmands-Forretningerne i Guldbringe Syssel, maatte

hans Lbn i Forhold dertil forbges Frydensberg havde i den

Henseende foreslaaet, at bevilge ham en vis Andeel af de

Sysselets og Mosfells-Sveitens Jorde- og Mand tal sbogs-Afgifter,

som han indcasserer, og Amtmand Thorarensen havde hen-

stillet, at Skallerne, Gjaftolden og Mandtalsfisken i Sysselet

maatte, som i andre Sysseler i Island, overlades ham for en

aarlig Forpagtningsafgift". Men kammeret fandt, at derved

bleve Indtægterne ttaltfor uvisse og ubestemte", og med Hensyn

til Amtmandens Forslag bemærkes: „at den Indretning, som

for nærværende Tid finder Sted i Island med at overlade Sys-

selmændene Sysselernes Afgifter i Forpagtning, ingenlunde

forekommer os bifaldsværdig, men derimod meget feilfuid, des-

aarsag vi ogsaa maa forbeholde os at tage under nærmere

Overveielse, hvorledes denne Indretning ved den nu fore-

havende nye Matrikuls Indfdrelse for Island kunde hæves, og

en Skat paalægges den regulerede Matrilful-Skyld, hvoraf be-

1806.

9. Mai.
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1806. 'stemte Linninger til Sysselmændene kunde udredes, imod at

9. Mai. de til Kammeret skulde aflægge ordentlige Regnskaber for de - -

oppebaarne Indtægter. Indtil Saadant kan blive iværksat,

holde vi for rettest, at en fast Sysselmands Beskikkelse for

ovenmeldte tvende Sysseler udsættes". Det foreslaaes derfor

at constituere en af de Sogende (Exam. jur. Koefoed, Fuld- £
mægtig ved Hedemarkens Amts-Comptoir) til Sysselmand og

Herredsdommer, samt overdrage ham de hidtil med Landfoged-

Embedet forenede Sysselmandsforretninger i Guldbringe Syssel, |

mod et Extratillæg i Gage af 200 Rd., som ansees for uen

temporair Udgift, formeentligen blot for eet eller hoist to Aar",

indtil den ovenantydede Forandring i Landets Administration Sr- ,

væsen kunde træde i Kraft. — Rentek. Norske Relat. og

Resol. Prot. 87, Nr. 54.
/

*

Byfogden i Reykjavig, Rasmus Frydensberg, ent-

ledige Vi efter hans Ansogning i Naade fra Sysselmands-

Embedet i Kjose Syssel og Herredsdommer-Embedet i

Guldbringe Syssel. De med det islandske Landfoged-

Erabede hidtil forenede Sysselmands-Forretninger i Guld- ^

bringe Syssel, nemlig de egentlige Fogedforretninger i -

Sysselet og Administrations -Forretningerne ved Vort

Gods sammesteds, og de deraf svarende Jordebogs-

Rettigheders Indfordring, skulle herefter være adskilte

fra Landfoged - Embedet. Samtlige disse Forretninger,

tilligemed Sysselmands-Embedet i Kjose Syssel og Her-

redsdommer-Embedet i Guldbringe Svssel overdraee Vi %

Examinatus juris Hans Wolner Koefoed, som constitueret, ^
indtil videre at forestaae, med de Indkomster, som

hidtil have henhort til disse tvende Embeder, og des-

uden 200 Rd. aarligt Tillæg af Vores Kasse, iovrigt

under Forpligtelse: at han skal fratræde de Jorder,
^

som under Kjose Syssels Forpagtning maatte være ind-

begrebne, imod et passende Afslag i Afgiften, naar Vi,

imedens han er constitueret Sysselmand, maatte finde

for godt over samme at disponere anderledes. — Vi

udnævne allern. herved, og ved den underskrevne Be- ft

stalling, der uden Betaling kan udleveres, Byfoged

Frydensberg til tillige at være Landfoged i Island, og ;

*
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forunde ham for dette Embede 600 Rd. aldeles afkort-

ningsfri aarli« Gage, foruden de til Embedet iovrigt

henlagte Emolumenter, hvorhos det forstaaes af sig selv,

at han fremdeles beholder den ham tillagte Byfoged-

Gage. — Kjdbenhavn den, 9. Maji 4806 *.

Reskript til Stiftamtmanden over Island, ang. 23. Mai.

* Strafs Formildelse for Leiermaal. Khavn den

23. Mai 1806. — Canc. 3. Departem. (Norske Justits-

Departem.) Registr. III, 202 (1806, Nr. 357).
N

Christian den Syvende &c. V. S. B. Vi give dig

hermed tilkjende, at Vi, efter Bonden Thord Sigvatsen

af Hliderhus ved Vor Kjobsted Reikevig i Vort Land

j

Island, hans derom allerund. gjorte Ansbgning, som af

Vort Danske Cancellie Os allerund. er bleven foredragen,

herved allern. eftergive for
ne Thord Sigvatsens Datter

* den hende for fjerde Gang begaaet Leiermaal idomte

Straf, at r5mme Landsfjerdingen , hvorimod hun skal

hensættes i Fængsel paa Vand og Brod i 8 Dage. —
Derefter du dig allerunderd. &c. — Kjobenhavn den

•23. Maji 1806.

Kongelig Resolution ang. Indforelse af aarlige 23. iMai.

Gapitelstaxter i Island. Khavn den 23. Mai

1806
8

. — 1 Forestilling 14. Mai beretter Rentekammeret,

at den islandske Matrikelcommission nu „har tilendebragt dens

Forretning, og man er nu her i Kammeret sysselsat med at

forfatte Matrikulen". — „Hensigten med dette Arbeide er for-

nemmeligen, at Skattevæsenet i Island maatte kunne vorde

') Communication til Exam. Jur. Koefoed i Rentek. Skriv.

13. Mai 1806 (Isl. Copieb. Litr. O, Nr. 392), constitueret

Stiftamtmand Trampe og Landfoged Frydensberg i Skriv.

17. Mai s. A. (Copieb. sst. Nr. 395—396) og til Finants-

Colleg. i- Skriv. 12. Juli s. A. (Copieb. sst. Nr. 520).

2
) jevnf. Rentek. Circ. 10. Juni 1806; — see For. 16. Juli

1817.
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1806. reguleret paa samme Maade, som i Almindelighed i D. Maj**

23. Mai. ivrige Lande finder Sted, og Skatterne paalægges Jorderne,

istedetfor at de nu svares efter Indbyggernes Formue, saaledes

som den angives, til Tiende". Kammeret havde ligeledes taget

under Overveielse, „hvorledes de Skatter, som paalægges Jor-

derne, bor ydes, og efter de Deliberationer, man derom har

haft med fornævnte Commissions Medlemmer, som i afvigte

Vinter have opholdt sig her i Staden, er man nu af den For-

mening, at Skatterne bor svares efter de sædvanligste Land-

bre, Fisk og Beder, beregnede til Penge efter de i Landet

gangbare Priser, og at der, til at bestemme disse, bbr sættes

aarlige Capitelstaxter, hvilket efter Landets Locale bedst kunde

skee paa den Maade, at Amtmændene fra Provsterne og Sys-

selmændene lade sig meddele Efterretninger om de hvert Aar

ved Handelerne og i Landet gjeldende Priser, og derefter be-

stemme Capitelstaxten hver for sit Amt, som da forst bliver

gjeldende for det fblgende Aar, dog at de ufeilbarligen med

det fra Landet om Foraaret tilbagevendende Postskib gjbre

Indberetning derom her til Kammeret, samt tillige da lade

medfblge de til dem fra Provsterne og Sysselmændene indlobne

Efterretninger til Kammerets nærmere Bedommelse, om Noget

derved maatte være at erindre. At Capitelstaxterne skulde i

Island sættes af Stiftamtmanden og Biskoppen tillader det

Locale ikke, da Priserne amts- eller fjerdingsviis ere forskjel-

lige, og det ikke vilde være mueligt for disse Mænd betime-

ligen at erholde de dertil fornbdne Underretninger. Naar

Capitelstaxter paa den her foreslagne Maade skal kunne be-

stemmes i Island for det næstkommende Aar 1807, maatte den

fornbdne Foranstaltning derom herfra fbies det snareste mue-

ligt, saaledes at Amtmændene desangaaende kunde tilskrives

med de Skibe, som i dette Foraar opgaae til Landet". Kam-
meret vilde derfor ikke udsætte sit Forslag herom indtil det,

naar Matrikulen er færdig, kunde forelægge denne til Kongens

Approbation, og derved tillige dets udfbrlige Forslag om det %
islandske Skattevæsens Regulering. Ibvrigt havde Cancelliet,

hvis Betænkning Kammeret havde sbgt, uda Capitelstaxterne

formeentligen ogsaa kunne tages til Fblge for Ydelser i Landet

til Jorddrotter, Beneficiarier og Kirkerne",' Intet haft imod denne

Plan at erindre. -- Rentek. Norske Relat og Resol. Protok.

87, Nr. 62.

Vi ville allern., at herefter skulle aarligen sættes \

Capitelstaxter i Island, og dermed forholdes saaledes: *
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at Amtmændene fra Provsterne og Sysselmændene lade

sig meddele Efterretninger om de hvert Aar ved Han-

delerne og i Landet gjeldende Priser, og derefter be-

stemme Capitelstaxten , hver for sit Amt, som da forst

bliver gjeldende for det folgende Aar, dog at de ufeil-

barligen med det fra Landet om Foraaret tilbageven-

dende Postskib gjore Indberetning derom til Vort Rente-

kammer, samt tillige da lade medfolge de til dem fra

Provsterne og Sysselmændene- indlobne Efterretninger.

Kjbbenhavn den 23. Aflaji 1806.

Cancellie- Skrivelse til Stiftamtmanden over 24.

Island, ang. Sportlers Forhflielse ved Underret-

terne i Island. Khavn den 24. Mai 1806 1

. — -

Bekjendtgjort ved Stiftamtmand Trampes Skrivelse 6. Oktbr.

1806, der er publiceret ved Landsoverretten s. D. og trykt i

Rettens Publicanda Nr. 2, S. 7—8. — Canc. 3. Departem.

(Norske Justits-Departem.) Brevb. 1806, Nr. 1091 -1092.

P. M. 1 Anledning af den med Hr. Stiftamtmands

Skrivelse, dat. 22. Januarii sidsti., fulgte Fo-rospbrgsel

fra Byfoged Frydensberg i Reikevig. om den ved For-

ordn, af 25. Januarii 1805 befalede Forhbielse af 12 1
a

pCt. paa de Sportler, som ere tillagte Embedsmændene

ved Underretterne, kan blive at beregne i Island, da

de i Forordningen omtalte Sportel-Reglementer ikke der

ere gjeldende: — skulle man tjenstl. have Hr. Stiftamtm.

tilmelde!, til fornoden Bekjendtgjbrelse for vedkommende

Justitsbetjente i det Dem anbetroede District, at den

omhandlede Forhbielse ogsaa bor erlægges af de Sport-

ler og Gebyrer, som ere hjemlede Embedsmændene

ved Underretterne i Island. — Det kgl. Danske Can-

cellie den 24. Maji 1806

Mai.

') jevnf. Sportelreglem. 10. Septbr. 1830 § 77.

2
) s. D. Cancell. Skriv, til Amtmanden i Nord- og Oster-

> Amtet, Stephan Thorarensen, af samme Indhold. Brevb.

8Bt. Nr 1111-1112.
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Cancellie - Skrivelse til Amtmanden i Nord-

og Oster -Amtet, Stephan Thorarensen, ang.

Præmier for Druknedes Redning. Khavn den

24. Mai 1806. — Canc. 3. Departem. (Norske Justits-

Departem.) Brevb. 1806, Nr. 1110.

P. M. Ved herhos at tilbagesende de med Herr

Amtmands Skrivelse, dat. 25. Februar d. A., fulgte At-

tester, der godtejore, at Bonden Stephen Thorstensen

af Ljotstader i Nord er- Mule Syssel har i Aaret 1799

reddet Magnus Kolbeinsen fra at drukne: — skulle man

tjenstl. tilmelde Hr. Amtm., til fornoden Efterretning og

Bekjendtgjorelse for Vedkommende, at bemeldte Ste-

phen Thorstensen, i Betragtning af de Oplysninger,

bemeldte Attester afgive, kan for ovennævnte af ham

udviste ædle Daad tilstaaes den ved Plakaten af 14.

Septbr. 1798 udlovede Præmie 10 Rd. Dog maa man

derhos anmærke, at hvis lignende Tilfælde i Fremtiden

skulde indtræffe, kan Vedkommende ikke derfor vente

Præmier, med mindre de hertil indsende et lovligt

Thingsvidne til Beviis for Faktum. — Det kgl. Danske

Cancellie den 24. Maji 1806.

Cancellie- Circulaire til Stiftamtmanden og

Amtmændene i Island, ang. Instants ved Sags

Anlæggelse mod Embedsmænd. Khavn den 27.

Mai 1806. — Canc. 3. Departem. (Norske Justits-De-

partem.) Brevb. 1806, Nr. 1141-1142.

P. M. Da Embedsmændene i Island, efter hvad

Justitiarius i Landsoverretten sammesteds, Justitsraad

Stephensen,, for dette Collegium har andraget, skal være

af ulige Meninger,' om en Embedsmand eller kongelig

Betjent, som for Embedsførelse og Embedshandlinger

sagsbges eller justitialiter tiltales, bor a prima instantia

sagsbges og dommes ved en Underret, eller ved anden

Instants: — saa skulle man i den Anledning herved
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tjenstl. tilmelde Hr. (Tit.) til fornoden Bekjendtgjbrelse \

for de Dem underordnede Embedsmænd, at Sag i for^rCJ

anforte Tilfælde hor anlægges mod Vedkommende ved

Underretten. - Det kgl. Danske Cancellie den 27. Maji

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden i Is- 3i

land, ang. Brngen af Bevillings - Blanqnetter.

Khavn den 31. Mai 1806! — Canc. 8. Departem.

(Norske Justits-Departem.) Brevb. 1806, Nr. 1172—1173.

P. M. 1 Anledning af Hr. Stiftamtmands Forespbrg-

sel i Skrivelse af 1. Januar d. A., om det ikke maatte

være Dem tilladt i det lobende Aar at afbenytte de

fra det forbigangne Aar tiloversblevne Blanquetter til

Bevillinger, i Tilfælde at de nye Blanquetter ei til rette

Tid ankom til Island, - skulle man tjenstl. tilmelde Dem
til fornoden Efterretning, at de ubrugte Blanquetter for

det forlbbne Aar stedse bor sendes tilbage til Cancel-

li et, hvorimod De, ifald Blanquetterne skulde udeblive,

kan til Vedkommende, der qualificere sig til at erholde

de af dem ansbgte Bevillinger, udstede Attester om, at

de ansbgte Bevillinger ere dem tilstaaede, og at Ge-

byrene for samme (>re erlagte, hvilke Attester da. naar

Blanquetterne komme til Landet, blive at ombytte med

de originale Bevillinger. — lovrigt vil Cancelliet paasee,

at Blanquetterne blive afsendte saa betimelig, at de

forinden det tilkommende Aars Begyndelse kan være

i Island, dersom ikke uforudseete Hindringer maatte

gjbre dette umuligt. — Det kgl. Danske Cancellie den

31. Maji 1806 3
.

') Canc. Skriv, til Justitiarius og Tilforordnede i Landsover-

retten af samme Indhold, dat. 31. Mai 1806, publiceret i

Retten den 11. August s. A. — Cancell. Brevb. sst. Nr.

1185-1186.
t

2
) s. D. ligelydende Canc. Skriv, til Amtmanden i Vester-

Amtet, Grev Trampe (Brevb. sst.).



28 Canc. Skriv. ang. Landsoverretten.
jfffj * ^ _«. - ri jvBj

Cancellie- Skrivelse til Justitiarius og ovrige

Tilforordnede i Landsoverretten i Island, ang.

Oversættelsen af Akter, samt Rettens Underskrift.

Khavn den 3. Juni 1806+ — Cancell. 3, Departem.

(Norske Justits-Departem.) Brevb. 1806, Nr. 1225—1226. *

P. M. 1 Skrivelse af 31. Marts d. A. har Justitiarius i

Islands Landsoverret, Justilsraad Stephensen, og Assessor a

Grqndahl forespurgt:

\) Om Forskjellighed i Votis kan befrie nogen Til-

forordnet i Landsoverretten fra den Pligt, at conferere,

rette og bekræfte de til Attestation indleverede Over-

sættelser af Doms -Akter, ifolge For. 11. Julii 1800, og

hvis ikke, hvad Straf der da for Nægtelsen heraf bor

.finde Sted. — 2) Om samtlige Tilforordnede ikke bor

uforbeholdent underskrive i Protokollen enhver Dom,

Forskjellighed i Votis uagtet. — Foranlediget heraf skulde

man tjenstligst melde til fornoden Efterretning:

ad 1) At Forskjellighed i Votis ikke kan fritage ,

Nogen af Rettens Tilforordnede fra Opfyldelsen af den i

dem ved Forordn, af 11. Julii 1800 paalagte Pligt, at

conferere og bekræfte Oversættelserne af Doms- Akter,

da denne Pligt er fælles for alle Rettens Medlemmer^
|

og indbefattes under de andre Embedspligter, for hvis
j

Forsbmmelse Vedkommende kunne vente at blive ved-

bbrligen anseete. — ad 2) Ligesom Justitiarius ifolge

For. af 11. Julii 1800 alene skal underskrive de ud-

færdigende Doms- Akter, saa finder Cancelliet hans

Underskrift ogsaa tilstrækkelig i Domprolokollen. — Det

kgl. Danske Cancellie den 3. Junii 1806. ^
i •

3. Juni. Cancellie-Skrivelse til Justitiarius og ovrige

Tilforordnede i Islands Landsoverret, ang. Vp- .

teringens Hemmeligholdelse ved Retten. Khavn

den 3. Juni 1806. — Cancell. 3. Departem. (Norske I

Justits-Departem.) Brevb. 1806, Nr. 1227-1228.

P. M. Justitiarius i Islands Landsoverret, Justitsraad

/
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Stephensen, og Assessor Grondahl, have i Skrivelse af

31. Maris d. A. foreslaaet, at der, for at bevirke Vo-

teringernes Hemmelighed, maatte for Islands Landsover-

ret fastsættes de samme Bestemmelser, som ved Lands-

things- og Hbiesterets-lristruxerne ere anordnede. —
Foranlediget heraf skulde man tjenstligst melde, at

Cancelliet, med Hensyn til det, der tindes anordnet i

* , For. af II. Julii 1800, dens 8. og 17. §§, ikke finder

en ny Bestemmelse for Landso\ erretten i saa Henseende

forneden, saa meget mindre, som det strider imod den

j
af Rettens Lemmer aflagte Eed, at aabenbare Noget,

1 ' der angaaer deres Embede, for Uvedkommende, og

Juslitiarius, hvad Voterings- og Domprotokollerne be-

træffer, efter sit Embeds Medfor kan. om det skulde

vsére nodvendigt, indskjærpe Justits-Secretairen at for-

vare disse Protokoller saaledes. at ingen Uvedkommende

faaer Kundskab om, hvad deri indeholdes. — Det kgl.

Danske Cancellié den 3. Junii 1806.

Kongelig Resolution ang. Bestyrelsen i Island, e. Jui*i.

Frederiksberg den 6. Juni 1806. — i Anledning

af Beretningen fra den under 10. Juni 1803 nedsatte Commis-

sion til at undersdge den derværende Bestyrelse, navnlig med
Hensyn til Justitsvæsenets og Politievæsenets Pleie, de offent-

lige Stiftelsers Bestyrelse og de ergangne Anordningers Over-

holdelse. — Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 87, Nr. 69.

Stiftamtmand Olaf Stephensen ville Vi, efter hans

Ansbgning, have i Naade entlediget fra de ham betroede

• Embeder, som Stiftamtmand i Island og Amtmand over

4 Sonder-Amtet, med det derundur henlagte Skaptefjelds

Syssel, og derhos forunde 800 Hd. afkortningsfri aarlig

Pension, og Tilladelse til fremdeles at bære den for

. Stiftamtmændene anordnede Uniform, ligesom Vi iovriet

bevilge ham indtil videre fri Bolig paa Vido, dog under *

I
Forpligtelse at fraflytte samme, naar forlanges. , For-

nævnte Embeder anbetroe Vi allernaad. Amtmanden for

i Vester-Amtet Friderich Christopher Greve af Trampe, med
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1806. 4200Rd. reglementeret afkortningsfri aarlig Gage, og^des-

6^JunT
u^en 3^^^^- a^elesafkortningsfritpersonligtaarligtTillæg.

Og udnævne Vi allern. Assessor i den islandske Lands-

overret Stephen Stephensen til Amtmand for Vester-

Amtet med 1000 Rd. afkortningsfri aarlig. Gage, under

Forpligtelse til at tage Bopæl i del ham betroede Amt,

naar en saadan ham der i Tiden maatte blive anviist.

Friderichsberg Slot den 6. Junii 1806 V

6. Juni. Kongelig Resolution ang. Reise-Understottelse

til Farvefabrikant Cox til Island. Frederiksberg

den 6. Juni 1806. — I Forestilling 22. Mai bemærker

Rentekammeret, at Lieutenant Ohlsen havde fra Island „med-

bragt PrOyer af adskillige Farver, saasoni guiilt, hvidt og især

den ro'de Bolus". Dette havde Kammeret ladet undersoge, og

en Mand i Kjbbenhavn, ved Navn N. Cox,
tt
som har anlagt

en Farvefabrik og driver en ikke ubetydelig Handel med Farve-

materialier", havde fundet, uat den rode Bolus er det saakaldte

engelske Ro'dt, og det gule den franske Oker, hvoraf han fa-

brikerer aarlig omtrent^for 5000 Rd., som han forhandler deels

til Ost- og Vestindien, deels i Danmark og til udenrigske Steder

i Europa. Af disse Farvesorter skulle ogsaa Urtekræmmerne

her i Staden alene aarligen afsætte, som udenlands fra ind-

fyres, omtrent for den Summa 14000 Rd. Farverne selv an-

seer han at overgaae de udenlandske, ligesom de og skulle af

Malere være befundne at have de dvrige til deres Brug for-

nødne Egenskaber. — Den rode Jord finder han især at være

fuldkommen saa god som den, Venetianerne forhen forsynede

andre Nationer med, og som den, Englænderne nu, da denne

ikke er mere at faae, sælge under dette Navn og derfor til-

vende Landet store Capitaler". —
uNaar disse islandske Pro-

dukter bleve benyttede, vilde de, som bedre, ikke alene standse

det Fremmedes Indførsel, men endog blive en vigtig Handels-

artikel med andre Nationer, og saaledes indbringe Danmark

') Communication til Amtm. Stephan Stephensen, Stiftamt-

mand Olaf Stephensen, Trampe og Landfoged Frydens-

berg, i Rentek. Skrivelser 7. Juni 1806 (Isl. Copieb. Litr.

6, Nr. 435, 437—439), samt til Cancelliet og Finants-

Collegium d. 10. Juni s. A. (Copieb. sst. Nr. 448—449).



t

i

Kgl. Rbsol. ang. en Undkrsogelsbs- Reise. 31 „

en anseelig Indtægt, helst da de maaskee tillige kunne for- 1806.

handles for billigere Priser. Da han selv kunde aarlig mod- 6. Juni.

tage et stort Qvantum, har han tilbudet sig at gj(3re en Reise

til Island med det nu herfra afgaaende Falkeskib, naar han

maatte faae godtgjort de Omkostninger, som en Reise og en

Undersøgelse af dette Slags kunde foraarsage, samt tilstaaes

fri Fragt med Falkeskibet for de Materialier, han maatte ind-

samle". — Kammeret troer, „endskjBndt Udfaldet er uvist",

at „denne Gjenstand er af den Vigtighed, at den fortjener at

blive forsøgt" ; det vilde endvidere „anmode ham om tillige at

lægge Mærke til flere islandske Mineral -Produkter". Ibvrigt

havde Kammeret ikke Noget imod, at ham bevilgedes Fragt-

frihed, men fandt betænkeligt at indlade sig paa ubestemt

Godtgjbrelse af de Svrige Omkostninger, hvorimod det troer det

rettest, at ham tilstaaes S Rd. daglig Diætpenge fra den Dag,

han gaaer ombord, til den Dag han kommer tilbage. — Rentek.

Norske Relat. og Resol. Prot. 87, Nr. 68 '.

Farvefabrikaut Gox kan, naar han forelager ind-

bemeldte Undersogelses-Reise til Island, tilstaaes fri

l

) Med denne Sag findes i Rentek. Archiv (Isl. Jouin. 11,

Nr. 1063) Udkast til etslag6 Instruction for Cox, forfattet

af Lieutenant Ohlsen, hvori Findestederne for den rcide

Bolus opgives folgende:

„1 ) paa R e i k e s n æ s i Guldbringe Syssel , omtrent

333 Favne fra Sb'en, i temmelig Mængde,* — 2) ved Kri-

se vik i nysnævnte Syssel, omtrent 3A Miil fra Sben , i

temmelig Mængde ; — 3) i S vovelfj eldene c. 2 Mile

Bsten for Krisevik og i Nærheden,af Herdiservik og Selvog,

omtrent x

li Miil fra Soen, i temmelig Mængde j — 4) ved

Reykjum i Arnæs Syssel, omtrent *j\ Miil fra Olvesaa,

hvor den siden med Baade kan bringes til Handelsstedet

Orebak, c. 1 Miil \, den rode Jord findes her i Mængde ;

—

^ 5) ved Re yk hol ar i Bardestrands Syssel i Mængde, tæt

ved Soen- — 6) ved O laf s vik i Sneefjelds Syssel, om-

trent 166 Favne fra Scien; — 7) ved S tappen i samme

Syssel, omtrent '/< Miil fra Soen, findes den rode Jord at

|1
udgjbre en Hoi- — 8) ved Rode mel (Rauoamel) i

il Hnappadals- Syssel i betydelig Mængde, omtrent 2 Mile

I fra S8en; — 9) paa Skardsheioi i Myre Syssel udgjdr

den rbde Jord tvende store Hbie, c. 2 Mile fra Sbenj

I
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4806. Over- og Hjemreise tor sig og medhavende Folk paa

6. Juni. det nu herfra afseilende Falkeskib, saavel som, saavidt

Skibsrummet ikke behoves til Vores Tjeneste, Fragtfrihed

for de Materialier. han i Island maatte indsamle, samt

4 3 Rd. daglig i Diætpenge af Vort Rentekammers Extra-

fond, fra den Dag han her gaaer ombord, ,og til den

Dag han her kommer tilbage. - Friderichsberg Slot

den 6. Junii 1806 \

HtJiene ere beliggende midt paa Fjeldet ;
— 10) i Reyk-

holtsdalen ved Sturlu-Reykir i temmelig Mængde, samt
j

ved de fleste kogende Kilder i Dalen. Veiens Længde til !

Stien er c. 2 Miilj — 11) ved Huseviks Svovelminer

paa Nordlandet findes den rbde Jord i Mængde. Ved I

nærmeze Eftersogelse formodes , at denne og flere fine

mineralske Jordarter vil findes paa mange andre Steder. —

Ved Krisivik var iovrigt fornemmelig at lægge Mærke til :

1) den rode Bolus; 2) de forskjellige gule Farvematerialier; i

3) de forskjellige fine hvide Jordarter; 4) de blaae Jord- I

arter
; 5) det blaae Vand, som flyder fra de kogende Kil-

der $ 6) det af Allun og Vitriol smagende Vand, som

rinder i de tvende smaae Bække fra den stbrste Svdvel-

mine hoiest oppe i Fjeldet paa den sydostlige og sydvest-

lige Side af samme ; om dette blaaiarvede og mineralske

Vand kunde paa Stedet benyttes med Fordeel; 7) de

Trippels-Arter, som findes i de dbde eller kolde Svovel-

miner oppe i Fjeldet, omtrent 500 Favne vesten for de '

* li*

levende Svovelmingr; 8) de forskjellige Farvematerier,

som findes i de kogende Kilder eller opkoge af samme, f

omtrent 666 Favne N. til V. i Fjeldene fra de levende i

Svovelminer,* 9) den Sandsteen, som findes i Fjeldet Keilir,

ikke langt fra Svovelminerne
,
og som formodes at være

ildfast 5 10) den Gibssteen, som skal findes under Gibs- $

jorden ved den store Svovelmine, som ligger hbiest oppe

i Fjeldet.

') Communication til Cox i Rentek. Skriv. 7. Juni 1806 (Isl.

Copieb. Litr. O, Nr. 436) , hvorved han anmodes om at

undérsbge navnlig de i Nærheden af Krisivik forekommende

Mineralier m. v. (de i foregaaende Anmærkning opgivne v

t '10 Punkter, som næsten ordret optages i Skrivelsen).
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Direetionen for Universitetet og de lærde 1806.

Skolers Skrivelse til Rentekammeret, ang. Op- 6. Juni.

gj oreise af den islandske Latinskoles Fonds.

Khavn v
den 6. Juni 1806. — Universit. Directionens

i Brevb. 1. August 1805 til 26. August 1806, Nr. 489 (1806).

Vel erDirectionen forsynet med nogle Underretninger,

i som veilede til en almindelig Udsigt over det islandske

Skolevæsens Fonds Indtægter og Udgifter; men den

savner de noiagtige og specielle Forklaringer, som ud-

iordres til fuldslændig Kundskab derom. Da den nu

har fuldstændige Beregninger over den oeconomiske

Forfatning for alle Skoler i Danmark og Norge, saa

onsker den og en lige Forklaring over den islandske

Skole. I denne Anledning giver man sig den Frihed

at henvende sig til det kgl. Rentekammer med tjenst-

ligst Anmodning om, at en saadan Forklaring derfra

maatte kunne erholdes. Dersom den skulde forvolde

for megen Uleilighed for vedkommende Gomptoirer. da

udbeder man sig alene de Regnskabs- og andre Docu-

menter, hvorefter den kunde affattes, da Directionen

vil overdrage Arbeidet til dets Sekretariat 1
, for hvilket

i saa Fald udbedes Adgang til i modende Tilfælde at

raadspbrge bemeldte Comptoirer. — Den kgl Direction

for Universitetet og de lærde Skoler den 6. Juni 1806.

Kongelig Resolntion ang. Gageringen ved 6. juni.

Skolen i Island. Frederiksberg den 6. Juni

1806. — Universit. Direct. Forestillinger for 1805— 1806,

. t Nr. 85. ' *^ -->.;--V /
_

:^k:./C << «£ _
>

Vi tillægge allern. Lector Steingrim Johnsen, som

Bversté Lærer ved den lærde Skole i Island, et Gage-

tillæg af 200 Rd., saa at han ialt faaer 600 Rd. aarlig. ,

l

) Directionens daværende Sekretair var Professor Laurits

Engel stoft. v

F IL B. ' 1 8 ' » .
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1806. — De tvende ved'Skolen conslituerede Lærere, Guttorm

T^T^ Poulsen 02 John Johnsen, udnævne Vi til faste Lærere
6. Juni. '

sammesteds hver med 300 Rd. aarlig, istedenfor den Gage,

de hidtil have haft.— Præsten Hjort Johnsen entledige Vi fra

hans Constitution som Skolelærer, og tillade at han ant

befales til Præste-Embede i Island, samt at ham til Under-

støtning imidlertid gives afSkolens Indtægter et Aars Gage,

efter det Belob han hidtil har haft. Samtlige forbemeldte

Gager og Tillæg begynde fra 1. Julii d. A. og udbetales

uden al Afkortning. FriderichsbergSlot den 6. Junii 4806 ^

10. juni. Rentekammer - Circnlaire til Stiftamtmanden

og Amtmændene i Island, ang. Indførelse af

aarlige Capitelstaxter m. v. — Khavn 10. Juni

j[806. — Rentek. Isl. Copieb. Litr. 6, Nr. 442-444.

Efter af den til at taxere alt Jordegods i Island

allern. befalede Commission nu er tilendebragt, er man

her ved Kammeret beskjæftiget med at forfatte ny Ma-

. trikul til Skatternes Regulering m. v. — Ved de i den

Anledning forefaldne Deliberationer er det fundet nbd-

vendigt, at der i Island, ligesom i Danmark og Norge,

indfores Capitulstaxter, til derefter at bestemme, med

hvad Pengebelob saavel Skatter som Landskyld isteden-

') Communication til Stiftsøvrigheden i Island ved Direct.

Skriv. 14. Juni 1806 (Brevb. fra 1. Aug. 1805 til 26. Aug.

1806, Nr. 513), samt til Rentekammeret i Skriv, af s. D.

(Brevb. sst. Nr. 517). — I Rentek. Skriv, til Landfogden

i Island 17. Juni 1806 (Isl. Copieb. Litr. O, Nr. 480)

anvises disse Gager , samt Pension til den skalholtske

Skaffer og v
Forvalter, Honorar til Præsten, Douceur til

Spiseværten og Husleie til Lector, at udbetales af
<t
Holum

Bispestols og Skoles Indkomster, uden videre Afkortning

end som sædvanligt een Gang for alle af Gagerne forste

Maaneds Gage til den almindelige Enkekasse og 5 pCt.

til Tugthuset". — I en Skrivelse fra Rentekammeret til

Finantskasse-Directionen s. D. anvises dog de Præsten

bevilgede 24 Rd. for Aaret 1806 med 6 pCt. Afdrag, i

Henhold til Resol. 14. Januar 1791 (Copieb. sst. Nr. 482).
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for Natural-Produkter skal ydes, og at Grunden for disse

Capitulstaxter maatte blive de i Landet og Handelen gjel-

dende Priser, hvoraf en Middelpriis skulde uddrages.

Kammeret har derfor seet sig foranlediget til om denne

Sag at gjbre H. Maj 1
, allerund. Forestilling, hvorpaa det

under 23. f. M. allern. har behaget H. K. Maj*, at re-

solvere saaledes:
t
,Vi ville .... Efterretninger". 1—

Hvilken H.Maj*' allern. Resolution tjenstligst communi-

ceres (Tit.) til behagelig Efterretning, og maatte det

altsaa behage Dem endnu i Aar at indhente foranforte

Efterretninger saa betimelig, at Deres Forslag til Taxt

for (N. N.) Amtet ufeilbarv kan til Foraaret indlbbe med

Postskibet. — Rentekammeret den 10. Junii 1806".

Plakat ang. Oprettelsen af bestandige trans-

portable Statsfonds. Frederiksberg den 13. Juni

1806. — Denne „Plakat angaaende Oprettelsen af bestan-

dige transportable Statsfonds til 3 Procent aarlig Rente" er

emaneret igjennem Finants-Collegium, men er ikke publiceret

i Island. — Original-Aftryk hos Schultz. Colleg. Tid. 1806,

S. 391-393; Qvart-Forr. for 1806, S. 49-55; Schou XIV,

535—538. — Til Plakaten ere foiede Formularer til aHoved-

Beviset" og aDuplicat-Beviset" for ovenmeldte Statsfonds, samt

Uddrag af Plakat 18. Februar 1801 ; hvortil endvidere knytter

sig en Bekjendtgjbrelse fra Finante-Collegium 20. Juni 1806,

ang. Indskud og Præmier (Schou sst. S. 538— 541).

Cancellie-Circulaire til samtlige Stiftamtmænd

m. fl. i Danmark og Norge, ang. schematiske

Indberetninger om criminelle Fanger. Khavnden

14. Juni 18063
.
—

- Dette Circulaire er afgaaeUil „samt-

$ee Resolutionen under 23. Mai 1806.

2
) s. D. Rentek. Skriv, til Cancelliet, at tillægge Biskoppen

de fomodne Ordres (Isl. Copieb. sst. Nr. 445); Cancell.

Skriv, til Biskoppen d. 12. Juni 1806 i 1. Depart. Brevb.

1806, Nr. 1027.

3) Canc. Skriv. 21. Oktbr. 1815.

3*
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lige Stiftamtmænd, Amtmænd, Grever og Baroner, samt Over-

berghauptmanden i Norge og Amtmanden paa Bornholm", men
findes ikke at være afsendt til Island

; dog er det ved en senere

Cancellie-Skrivelse til Amtmændene i Island, 21. Oktbr. 1815,

paabudt ogsaa for dette Land, og bliver derfor her optaget. —
Canc. 3. Departem. (Norske Justits-Departem.) Brevb. 1806,

Nr. 1316
5
jevnf. Canc. 2. Departem. Brevb. 1806, Nr. 1231 b

.

Fogtm. VI. 13, 549-550.

P. M. Paa det at Cancelliet stedse kan have Vis-

hed om, at der ikke tilstedes nogen vilkaaiiig Udsættelse

og Henstand med Executionen af tildbmt offentlig Straf,

hvad enten samme er paalagt ved en uindankct Under-

retsdom, eller ved endelig Dom i sidste Instants, skulde

man Ijenstl. anmode (Til.) behagel. at ville foranstalte,

at der i den Fortegnelse over criminelle Fanger, som

ifoJge Gancelliets Circulair-Skrivelser af 4. Oktbr. 1788

og 2. Novbr. 1793 1 hvert Fjerdingaar hertil indsendes,

bliver tilfoiet en Rubrik, hvori antegnes naar den faldne

endelige Dom er bleven exequeret, saa at ingen .Sag

udelades af denne Liste forend den endelige Doms
Fuldbyrdelse er anfort. lovrigt undlader Cancelliet ikke

herved at fremsende et Schema, hvorefter disse Lister

for Fremtiden behageligen maatte indrettes. — Det kgl.

Danske Cancellie den 14. Junii 1806.

[ScnEMA.]

N. N. Amts Fortegnelse over Griminalfanger for N. N.

Qvartal Aar N. N. - '<

Arre-
stan-

ternes

Navne

Naar arre-

steret og
for hvad
Forbry-
delse

Hvad
Tid

Action
anord-
net

Sagfl

nesN

Ac-
tors

irer-

avne
De-
fen-

sors

Naar
Sagen
er in-

caini-

neret

Hvorvidt
avanceret
og hvorpaa
Slutningen

beroer

Naar paa-
d6mt og om
Delinquen-
tcn har

appelleret

Naar den
endelige Dom

er foran-

staltet exe-
queret

i denne Samling 9. Novbr. 1793, see VI. B., S. 152.
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Cancellie- Skrivelse til Stiftamtmand Grev

Trampe, ang. Bygnings-Materiales Tilveiebringelse

i Island. Khavn den 14. Juni 1806. — Canc.

3. Departem. (Norske Justits-Departem.) Brevb. 1806, Nr.

1311— 1312.

P. M. Med Hensyn til at spare de store Opikost-

ninger, der er forbunden med herfra at opsende Byg-

nirjesmaterialier til Island, som nu er Tilfældet, og for

om muligt i sin Tid at faae indfort grundmurede Byg-

ningers Brug i Landet, hvis Varighed langt overgaaer

de nu brugelige Træbygninger, skulde man tjenstligst

anmode Hr. Stiftamtm., efter foregaaende Undersogelse

og anstillede Forsog, at ville afgive Deres Betænkning,

om det ikke kunde lade sig gjbre at brænde^Muur- og

Tagsteen af det Leer, som næsten overalt findes i Lan-

det, og om man ikke til a.t brænde Stenene kunde

benytte sig af Torv, eller maaskee endnu bedre af den

saakaldte Surturbrand, som Landet producerer, og for-

moder man, at den Kalk, som Landet frembringer, ved

samme Brændemateriale kunde brændes, og derefter

benyttes at mure med. Skulde det end befindes, at

denne Kalk og de i Landet brændte Muursteen ikke, i

Henseende til sammes Bonitet, aldeles kunde sættes i

Ligning med de Materialier af samme Slags, som herfra

opsendes, saa tvivler man dog ikke paa, at mange Be-

kostninger ville spares ved at benytte den Kalk og de

Leerarter, som .Landet er i Besiddelse af, og de Byg-

ninger, som heraf blev opfort, maatle dog i alt Fald

være af stbrre Varighed end de nu brugelige Træbyg-

ninger. Endelig dnsker man undersogt, om der i Lan-

det gives den saakaldte Skifersteen, og om samme ikke

istedenfor Teglsteen kunde bruges til Tagbelægning,

hvortil Skifersteen benyttes i Sverrig. — Detkgl. Danske

Cancellie den 44. Junii 1806 1
.

') I Anledning heraf er en Bekjendtgjbrelse fra Stiftamtmand

Trampe, dat. 27. Februar 1807, trykt i Landeoverrettens
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Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Stiftsøvrigheden over Is-

land, ang. Præstens Honorar for Ministerialia

ved Skolen. Khavn den 14. Juni 1806. —
Univ. Direct. Copieb. 1. Aug. 1805 til 26. Aug. 1806, Nr. 514.

I Anledning af en fra Domprovst Sivertsen i

Reikevig under 19. Martii d. A. indsendt Ansogning,

hvori han andrager: -at Udbetalingen af de ham ved

Reglementet af 29. April 1785 tillagte 24 Rd. aarlig

for Ministerialia ved Reikevig Skole er ved dennes For-

flyttelse fra Reikevig til Ressested bleven ham nægtet

fra 1. August 1805, og desaarsag anholder om, at han

for Fremtiden ligesom hidtil maatte nyde dette Emolu-

menl: — meldes herved tjenstligst til behagelig Un-

derretning og videre Bekjendtgjorelse for Provst Si-

vertsen, at man, i Betragtning af, at denne Indtægt er

ham reglementeret, og han hidtil har været i Besiddelse

deraf, har fundet det billigt, at han, uagtet Skolens

Forflyttelse, for sin Embedstid vedbliver at nyde samme,

og at man derfor har anmodet det kgl. Rentekammer

om, fremdeles at lade ham disse 24 Rd. aarlig af Sko-

lens Fond anvise, samt udbetale hvad deraf siden 1.

August 1805 er bleven tilbageholdt. Præsten i Besse-

sted kunde derimod af samme Kilde tillægges en mindre

aarlig Gratification, indtil han ved forefaldende Vacance

kan træde i Besiddelse af det Domprovsten i Reikevig

for Ministerialia ved Skolen tillaate Emolument. Men
I

forinden man nærmere bestemmer Storreisen af hin

Publicanda Nr. 3, S. 10—11, hvor Stiftamtmanden an-

moder uAlle og Enhver, som om Sagen maatte have

nogensomhelst Kundskab", at afgive Beretning derom,

samt opfordrer Ajle dem, som local Leilighed og Omstæn-

digheder ville kunne gjfire det muligt, at anstille i Sagen

behorige Undersogelser og Forsdg, at see disse iværksatte,

og derefter at communicere Stiftamtmanden Resultater af

deres Erfaringer, inden næstkommende Aars Udgang.



Univ. Dir. Skriv. ang. Ministerialia ved Skolen. 39

Gratification, udbeder man sig Stiftsøvrighedens be- 1806.

hagelige Forslag og Betænkning, hvad den i denne Hen-
Ti^JunT

seende maatte finde passende. — Den kgl. Direction

for Universitetet og de lærde Skoler den 14. Junii 1806.

i

Directionen for Universitetet og de lærde u. Juni.

Skolers Skrivelse til Stiftsovrigheden over Is-

land, ang. Husleie for Lector Theologiæ ved

Skolen. Khavn den 14. Juni 1806. — Univers.

Direct. Copieb. 1. Aug. 1805 til 26. Aug. 1806, Nr. 515.

Lector Steimjrim Johnsen har under 24. Mai d. A.
*-*

«

ansbgt om, at Gaarden Lambhus og det derpaa staaende

Vaaningshus maatte forundes ham til fri Beboelse, saa-

ledes at ham af den lærde Skoles Fond maatte godt-

gjbres deels de 16 Rd., han ved aarlig Contrakt svarer

til Observator Lievog, deels de til Vaaningshusets ham

efter Contrakten paaliggende Vedligeholdelse bevislig

nodvendige Udgifter. — 1 denne Anledning meldes

herved tjenstligst til behagelig Underretning og videre

Bekjendtgjbrelse for Lector Johnsen, at ham tilstaaes

den ansogte Godtgjbrelse af 16 Rd., og at det kongel.

Rentekammer er af Directionen anmodet om at lade

ham samme anvise i Island. — Hvad derimod de bv-

rige til Contraktens Opfyldelse henhbrende Udgifter

angaaer, da maa man udsætte herom at afgive nogen

nærmere Resolution, indtil man igjennem Stiftsovrig-

heden har modtaget en med Deres Betænkning ledsaget

Underretning om, hvad disse Udgifter kunne belbbe sig

til. — Den kgl. Direction for Universitetet og de lærde

Skoler den 14. Junii 1806.

Directionen for Universitetet og de lærde Mfe Juni.

Skolers Skrivelse til Stiftsovrigheden i Island,

ang. Skolens Flytning og Indretning paa Bessa-
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stad. Khavn den 16. Juni 1806. — Univers. Di-

rectionens Copiebog 1. August 1805 til 26. August 1806,

Nrv 519. ^^i^iU—-y^l^.^'.é iif^S&jiuAi'^S -V;
'

1 Skrivelse af 31. Marts d. A. har Hr. Stiftamlman-

den, Hr. Biskoppen og Hr. Lector Johnsen omstænde-

ligen forklaret de Grunde, efter hvilke De have for-

menet at den islandske lærde Skole kunde og burde •

vedblive paa Bessestad. — Directionen har fundet disse

Grunde antagelige, og Stedet saa bekvemt som det

efter Omstændighederne nu kan erholdes. Man er derfor

og slrax gaaet ind i Correspondence med vedkommende

Collegier om dette Locale
7f
og skjondt Sagen endnu ikke

har kunnet forestilles H. Maj 4
, til endelig Bestemmelse,

er man dog blevet forvisset om, at Intet er til Hinder

for, at Gaarden Bessestad med Jorden Lambhuus kunne

blive overladte Skolen til vedvarende Brug.'— At Skole-

bygningen paa Reikevig optages, transporteres og om-

dannes til Beboelse for Spiseværten paa Bessestad, og

al tvende af Lærerne, tillige med Skolens Disciple, skulle

beboe det grundmurede Huus sammesteds, og tredie

Lærer Lambhuus, anseer man for aldeles hensigtsmæs-

sigt, og
x

fbier alene til, at ved denne nye Indretning

maa sørges for Værelser til endnu en fjerde Lærer, og

at enhver Glasse bor have sin særskilte Lærestue, hvil-

ket og formodes at kunne blive iværksælteligt i den

grundmurede Bygning paa Bessestad, naar Spiseværten

derfra flytter ud, og Kjokkenet da, som ufornødent,

kan forandres til Værelse. — At bemeldte Bygning faaer

en Hovedreparation efter Synsforretningen af 16. Febr.

d. A., indsendt ved Skrivelse af 2. April d. A. , bliver

desto mere fornbdent, naar Skole-Indretningen der vor-

der bestandig. Meget gjerne skulde Directionen derfor

have besørget, at de i Synsforretningen opgivne Mate-

rialier vare blevne oversendte med det nu færdig-

liggende Falkeskib, men da der, forend Synsforretnin-

gen indlob, allerede vare saa mange Bygnings-Materialier

til andre offentlige Bygninger i Island til Indladning
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bestemte,' al intet Rum blev tilovers, saa maa man lade i

tiet beroe indtil næste Skib. som i Septbr. d.A. afgaae.T"TJT

Imidlertid kunde formodentligen begyndes med Flyt-

ningen af Reikevigs Skolebygning, og Reparationen af

den grundmurede Bygning udsættes indtil Spiseværtens

Bolig er istand, og han er deri indflyttet, undtagen hvad

som imidlertid til at holde Bygningen ved Fag og Tag

nodvendigst behoves. — Hvilken Sum der maalte være

riodvendig til Flytningen af Reikevigs Skolebygning har

man ikke fundet opgivet. For at samme imidlertid ikke

skulde udsættes, saafremt Noget dermed i indeværende

Aar kunde foretages, har man anmodet det kgl. Rente-

kammer at anvise til Stiftsøvrighedens Ordre, og mod

Deres Qvittering, til saadant Brug 600 Rd. — Directionen

forvisser sig om, at Stiftsøvrigheden med besynderlig

Omhu vil vaage for, at Skolebygnings -Indretningerne

foranstaltes med den Orden, som saa meget mueligt

forsikkrer dem Bekvemhed og Varighed, og derhos med

den Oeconomie, som for Skolens Midler maa onskes.

—

Den kal. Direction for Universitetet oe de lærde Skoler

den 16. Junii 1806.

Directionen for Universitetet og de lærde 16

Skolers Skrivelse til Stiftsøvrigheden i Island,

ang. Undervisningen i Skolen, og sammes Bi-

bliothek m. v. Khavn den 16. Juni 1806. —
Univ. Dir. Copieb. fra 1. Aug. 1805 til 26. Aug. 1806, Nr. 521.

Directionen har af den under 1. Marts d. A. ind-

sendte Beretning fra Lector Steingrim Johnsen om den

interimistiske Latinskoles paa Bessested literaire Til-

stand fra Oktober 1805 til ult. April 1806 med megen

Fornbielse seet, hvor maglpaaliggende han har ladet

sig det være at svare til de Forventninger, i hvilke

han blev anbefalet til sin vigtige Lærepost. Idet Direc-

tionens Tillid til hans fortsatte Bestræbelser, alt mere

og mere at bringe denne Skole i Opkomst, derved er
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1806. forbget, finder don sig overbeviist om, at det vil være

16. Juni. ham selv behageligt at underrettes om de Bemærkninger,

hvortil man, ved at gjennemgaae hans Indberetning, er

bleven foranlediget. — Hvad Directionen i denne Ind-

beretning især har savnet, er et hensigtsmæssigt For-

hold i Læregjenstandenes Fordeling imellem Skolens

-nuværende 3 Lærere. Naar den tredie Lærer John

Johnsen alene skal bestride Undervisningen i Latin., i

Dansk og i Regning, og blot Arbeidet med de latinske *

Stileovelser lettes ham ved Hjelp af en Medlærer, saa

er der unægteligen paalagt ham langt mere end een *

Mand, der bnsker at gavne -Disciple af forskjellige For-

kundskaber, Gaver og Fremskridt, er istand til at over-

komme. Naar derimod Lectorens Andeel af Skole-

Underviisningen i de hidtilværende 5 Skoledage om

Ugen alene' indskrænkede sig til halvtredie Time daglig,

og i disse blot til Religionen og Moralen, saa indbefat-

tede den, i det mindste saalænge ingen Selecta endnu

existerede , mindre , end ved de udtrykkelige Bestem-

melser i Lectors Bestalling var tilsigtet. Ifølge Hans

kgl Maj" nyeste Anordninger er, naar Nogen ansættes

til ordentlig Lærer, med saadan Ansættelse forbunden

den Forpligtelse, at paatage sig 4 Læretimer daglig.

Da der mindst i den islandske Skoles nærværende

Forfatning kan være Grund til at formindske dette

Time-Antal for dens Lærere, saa haaber Directionen, ^
at den virksomme Leclor gjerne, i det mindste saa-

længe indtil Ovelserne i Selecta blive salte fuldkommen

i Gang, og Skolen kan blive forsynet med en fjerde

Lærer, vil paatage sig at dele Sprog-Underviisningen i

den bverste Klasse med Lærer Johnsen, for saaledes

at lette ham sin altfor uforholdsmæssige Byrde. — I

den anden Section af Beretningen, hvor Forbedringerne

i den hidtil brugte Læremethode omtales, ere nogle af

disse Directionen ikke ganske indlysende, men maaskee %

mest for Korthedens Skyld, hvorved de mere berbres

end forklares. Dette er og Tilfældet ved den alminde- *

i
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lige Anmeldelse: at Udenadslæren, paa den evangelisk- 1

kristelige Lærebog, samt Paradigmata af Declinalioner, 16-

Conjugationer og nodvendige syntaktiske Regler nær,

er undladt. Directionen tvivler ikke paa, at man jo

ved Udenadslæsningen af den kristelige Lærebogs Pa-

ragrapher stedse, efter en fornuftig Methodes Medfor,

lader Forklaringen deraf gaae foran, men den maa

meget befrygte, at dersom Udenadslæren skulde ind-

skrænke sig til de her an forte Gjenstande, der tilforn

alene sysselsatte Hukommelsen, deixne nu derimod altfor

lidet vil blive ovet. Isledelfor en, maaskee overflødig,

Advarsel for denne i sine Fblger meget skadelige Afvei,

henviser Directionen til de Erindringer i § 5 af In-

structionen for Overlærerne ved Gathedralskolen i Odense,

hvoraf den lader folge 3 Exemplarer (Bilag Nr. 1) til

Brug for Lærerne ved den islandske Skole. 1 Det vil

l

j Penne her omtalte uInstrux for Overlærerne ved Cathe-

dralskolen i Odense'* lyder saaledes [Efter Original-

Aftryk paa 1
x

l-i Ark, som af Rektoren i Odense Professor

Henrichsen velvilligen er laant til Udgivernes Afbenyt-

telse] :

tt
Jo mere Overdirectionen er berettiget til den Forud-

sætning, at de Mænd, der ere bragte i Forslag, og allern.

ere udnævnte til Overlærerposter, tilstrækkelig ere be-

kjendte med Omfanget af de Pligter
,

og alt i Besiddelse

af de Indsigter, disse Embeder fordre: des sikkrere kan

den, i denne lnstrux, aldeles med Taushed forbigaae de

almindelige Grundsætninger for Opdragelses- og Under-

viisnings-Videnskaberne, og indskrænke sig til de væsent-

lige Forskrifter, der angaae det Særegne i den udkastede

Plan og dens enkelte Dele.

1) Det nærmeste Oiemed af en sa^kaldet lærd Skole

er Underviisning
;
og Skoleundervisningens Hovedoiemed

er Sjæle -Evnernes Udvikling og Dannelse. Under dette

Oiemed er det Andet undertiden underordnet: at bibringe

Disciplene de Begreber, Kundskaber og Færdigheder, som

de til Forberedelse til de akademiske Studier behøve. —

Med Hensyn hertil ere saavel Underviisningens ,Gjen-
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1806. være den meget behageligt, i deD næste Indberetning

16. Juni. at forefinde Beviser paa d^n Opmærksomhed, hvormed

stænder, som Antallet og Ordenen at* Læretimer, til enhver

især af dem bestemte. - 2) Den nye af Hans kongelige

Maj*, allern. udstædte Skoleanordning indbefatter adskil- , ^
lige Kundskaber, der ikke hidtil ere meddeelte i Skolerne.

|

Naturligviis vil det for dét forste være umuligt, at Under-

viisningen i disse, i fuldkommen Overeensstemmelse med 4

de tvende øverste Specialklassers Bestemmelse, kunde

meddeles. Hvor altsaa samtlige, forresten i Alder, Evne

og Forkundskaber saa forskjellige Lærlinge ere forste

Begyndere i noget Fag af Underviisningen, der maa denne

i Begyndelsen være i alle Specialklasser elementarisk j

men denne Elementarunderviisning i anden og tredie

Klasse lemper sig efter hine Forskjelligheder i Disciplenes

Fatteevner. Her overlades de Mænd, hvilke disse Lære-

fag betroes , efter eget Skjbnnende,, i Betragtning af hver

Specialklasses Tarv, at bedomme, hvor lang eller kort

Tid der udfordres i samme, til at opholde sig ved Be- ^
gyndelsesgrundene

j
paa hvad Maade disse maatte be-

handles; hvad Slags Forklaringer der ere fornbdne, og

hvor vidtlbftige disse skulde være \ samt hvor udforlige

eller korte Repetitioner behoves. — 3) Da en grundig
N

Underviisning i de gamle Sprog, som ikke er indskrænket

til Ord og Gloser, men forbunden med Sprogkundskab,

er den uundværlige Grundvold for det lærde Studium:

saa er det, saavel i denne Overtydning, som i Betragtning

af, at de didhbrende Fundamentalkundskaber, naar de i

Skolen forsommes, ved Universitetet næsten aldrig ind- ^
hentes, og tildeels heller ikke kunne indhentes, at ogsaa

dette Studium, i Forhold til de bvrige Fag, er tildeelt flere

Læretimer. Der tvivles ikke paa, at jo Antallet af de.

dertil bestemte Timer vil være tilstrækkeligt til at opnaae J

Maalet, naar dette Studium fra Begyndelsen til Enden af

det forlængedg Skolecursus ganske drives paa den tilsig-

tede Maade. Imidlertid tilstaaes Muligheden af, at i de

latinske og græske Sprogklasser den Nbdvendigked kunde

indtræffe, at der, saavel til de statariske Lectioner, som

til de latinske Stiløvelser, maatte indrbmmes nogle flere

Eftermiddagstimer, paa Bekostning af andre mindre for-

nbdne Underviisningsfag. I dette Tilfælde venter Over-
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disse Forskrifter ere blevne iagttagne. — Hvad Re li- 1

gion s-Un dervi isningen i Særdeleshed angaaer, <ia 16.

directionen, at Lærerne i den gamle Philologie, gjennem

Skoleraaadet , ville meddele Samme de Iagttagelser af

dette Slags, der forst maa frembyde sig for dem. — 4) I

Henseende til Læremethoden, er det Overdirectionens ind-

stændigste Onske, at det maatte lykkes samtlige Lærere
* at holde den rette Middelvei mellem gamle og nye Vild-

farelser. At forvandle Underviisningen til Legeværk og

Fjaserie er ikke mindre hensigisstridigt, end ved den at

plage Drenge- og Ynglings- Alderen. Vistnok maa den

fftrste Begynder, der blot kan modtage sandselige Ind-

tryk, Underviisningen ved Hjælp af sandselige Bille-

der meddeles, og lettes ved tillige at virke paa hans

Indbildningskraft : men , eftersom Forstanden og Fornuf-

ten udvikle sig hos Lærlingene, bliver det en vigtig

Pligt, gradviis at vænne dem til bestandig mere og mére

vedholdende Opmærksomhed og alvorlig Anspænden af

deres Kræfter,* og ved en harmonisk Uddannelse af disse,

og ved grundig Kundskabs Befordring nærmere at for-

berede dem til deres tilkommende Bestemmelse. Alt i de

nederste Klasser i en lærd Skole maa Underviisningen stiles

paa, at forberede til Lærdom. Her er ikke Stedet udfør-

ligt at fremsætte de Regler, der især ere befundne tjenlige

til at vække og vedligeholde Ungdommens Opmærksomhed

°S læSge Grund til tydelige og faste Kundskaber ; eller

at forklare hin dialogiske Foredragskunst, hvor man ved '

passende Spbrgsmaale fremkalder Ideer, og udvikler det

Ubekjendte af det Bekjendte; ligesaalidt kan man her

udbrede sig over den Klogskab, Læreren maa besidde,

for aldrig i Undervisningens Materie og Form, i Forkla-

ringer, Gjentagelser og videre Fremgang, at tabe Lærlin-

genes Nemme og Tarv af Sigte, eller hvorledes han maa
vide at ldnne den Umage og Anspænding han fordrer af'

dissej man maa indskrænke sig til iblgende væsentlige

Forskrifter

:

A. Af hver Lærer fordres omhyggelig Forberedelse til

enhver af hans Lectioner. Den maa og vil sætte

ham i Stand til af hans lærde Kundskabers samlede

Forraad behorig at vælge, hvad der er gavnligt for

hver Klasses Disciple, og bibringe disse det paa den
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1806. lader Lærernes Duelighed forvente, at den af dem
16. Juni. brugte Ledetraad vil have forskaffet dem tilstrækkelige
*B^^^^^"~v ^^^^^^^^

til Hensigten passende Maadej den vil forsyne hans

Foredrag med de mest oplysende Sammenligninger og

Exempler; den vil bestemme Forklaringernes rigtige

Maal og Forhold ; den vil overalt give Foredraget Liv

og virke dybere Indtryk.

B. Forsaavidt Underviisningsgjenstændernes Beskaffenhed

tilstæder det, maa Læreren beflitte sig paa et frit Fore-

drag. Ikke at tale om den Virkning, dette har til at

forøge Opmærksomheden, skaffer det Læreren den

betydelige Fordeel, at han noie kan give Agt paa

. sine Disciple ; lettere lægge Mærke til den Uagtsomme,

og undertiden blot ved et Oiekast til ham, eller et

uventet Spbrgsmaal, hindre fremmede Ideer at trænge

sig ind, og samle de Adspredtes forvildede Tanker.

Det modsatte af disse Virkninger af et frit Foredrag

ere Folgerne af den tidsspildende og til Tankeloshed

vænnende Dicteren, hvilken derfor ikke maa taales,

under hvilken Forevending det end maatte være.

C. Iblandt mange andre fortrinlige Midler, til at befordre

Disciplenes Opmærksomhed under Underviisningen,

nævnes fornemmelig Folgende:

aj At man i Specialklasserne snart kalder een snart

en anden Discipel frem udenfor Ordenen, for at

lade ham rette det Urigtige i Meddisciplens Over-

sættelse, det lncorrecte i hans Udtryk o. s. v.

b) At man ved den videnskabelige Underviisning,

naar Fortællingen af en vigtig Begivenhed, Fore-

draget af en vigtig Læresætning, eller Demon-

strationen af et Theorem er tilendebragt
,

gaaCr

det Fortalte og Kqredragne sporgsmaalsviis igj en-

nem , forst med een og anden af de opvakteste

Hoveder blandt Disciplene , saa med nogle af de

i mindre opvakte, og endelig lader de mest, siden de

mindst Ovede gjentage det Hele med deres egne

Ord i sammenhængende Foredrag eller Demon-

stration. For Disciple især af den overste Klasse

lader sig med disse Ovelser endnu forbinde den

Forandring, hjemme skriftlig at opsætte et vist

Hovedstykke af det i de sidste Timer foredragne

t
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Materialier til et for deres Disciple passende Foredrag. 1806.

Imidlertid, da hiin dog efter sin Bestemmelse skal være 16. Juni.

og tilstrækkelig forklarede Pensum. En saadan

skriftlig Gjentagelse er ei alene det bedste Slags

Anspændelse, og det sikkerste Middel til at 8ve

Hukommelsen, og at befordre tydelig Tænken,

og Færdighed i rigtigt og passende Udtryk ; men

den forskaffer ogsaa tillige Læreren den Fordeel,

at han ikke alene med et Oiekast kan oversee

Disciplenes Evners Forskjellighed, men og opdage

og i Tide opfylde de Huller, der ere blevne til-

bage i deres Kundskaber.

5) Da den bedst overlagte Plan for den offentlige Under-

viisniug og den noiagtigste Udforelse deraf ikke er tilstræk-

kelig til at danne og forberede Ungdommen, med mindre

denne betimelig tilholdes og tilvænnes at prbve sine Kræfter

paa egen Haand, og at anspænde sin egen Eftertanke : er

det en vigtig Pligt for Læreren at sorge for, at Disciplene

anvende Privatflid paa en Maade, der nærmere fc5rer til

dette Maal. Hertil horer især Forberedelse til Læretimerne,
i

og Lectionernes Repetition ; Oversættelser af et fremmed

Sprog i Modersmaalet eller af dette i hiint; opgivne eller

frie Udarbeidelser i det latinske som i de levende Sprog
j

Gjennemsyn og Bedommelse af Meddisciplenes Oversæt-

teiser og Udarbeidelser, samt Hukommelsens Ovelser. At

forsomme disse sidste, eller at lade sig nSie dermed, at

Hukommelsen blot ved Leilighed i selve Læretimerne be-

riges, uden at den styrkes og faaer en Færdighed i at

indsamle Ideer, og beholde det samlede Forraad, vilde

være ligesaa urigtigt og skadeligt, som at indskrænke

Culturen til denne ene Evne
,

og- blot nære den med dbd

Ordkundskab. Men for at forekomme, at der ikke kræves \

og opgives for meget til Privatllid , maa der ved hvert

Qvartals Begyndelse, i en overordentlig Forsamling af

samtlige Lærere
,
overlægges og aftales : hvilke Dage om .

Ugen, og hvor lang Tid, de agte at sysselsætte enhver

Specialklasse med husligt Arbeide, og i den Bestemmelse

have den fornbdne Hensyn paa Lærlingenes Alder, Kræfter,

og deres Skoletimers Antal. De derom tagne Beslutninger

indfores i Skoleraadets Deliberations-Protocol, og ville ved

sammes Revision komme i særdeles Betragtning. — 6) Den
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1806. en Elementarbog for Almueskoler, og i disse for den"

16. Juni. barnlige Alder, saa vil for Fremtiden den mest pas-

Paapassenhed paa Medhjælperens Forhold i at efterkomme

sin Pligt, som Forordningen fordrer, rinder ikke Sted, hvis

Overlæreren, saa ofte hans egne Læretimer paa nogen

Maade tillade ham dette, ei indfinder sig i Adjunktens

Timer, eller hvis han, i Tilfælde af Timernes Collision,

forsommer selv at prove Disciplenes Fremgang, og at for-

visse sig om Efterlevelsen af hans Forskrifter og Udfaldet

deraf. Overalt haaber man, at Overlærerne ville nytte den

sig frembydende Leilighed, der er saa særdeles skikket

til at opvække en ædel Nidkjærhed for at gjore sig for-

tjente, ikke alene af denne Skole, men og af selve Skole-

væsenet, ved at bidrage til at uddanne deres Medhjælpere

til duelige Skolemænd. — 71 Jo vigtigere den udvortes

Tugt og Orden i en offentlig Læreanstalt er, og jo uund-

værligere de dertil sigtende Forskrifter ere, desmere er

det Pligt for samtlige Lærere, med passende Alvor og

fornuftig Strenghed at holde over deres nøieste Iagttagelse,

lovrigt kan det ei være dem ubekjendt, at den Anseelse,

som Embedet i sig selv giver Læreren, saafremt han ikke

ved aabenbare Særheder og Svagheder formindsker den;

at især den personlige Agtelse, hvilken en fast Charak-

teer, stadig Iagttagelse af hver af hans Pligter- og 'Afhold

fra Egennytte og Partiskhed, forskaffe ham, og endelig

det rigtige Blik, hvormed han opdager hver Uorden i

dens Opkomst, den Rolighed og Værdighed, hvormed

han paataler den, og den hele Maade, hvorpaa han be-

handler sine Undergivne, langt kraftigere hos disse fore-

bygger Tilboieligheden til Efterladenhed
,
og Udbrud af

Ungdoms Uartighed og Letsind, end hvert kunstigt Mid-

del, der i Theorien lovede stor Virkning og i Praxis

fandtes kraftesløst. Da Overlærerne ogsaa kjende de

Grundsætninger, der maae bestemme deres Fremfærd i at

nytte den naturlige Ærekjærhed, i at uddele Roes og

Dadel, og i at vække og opmuntre Kappelyst, tor man
gjøre sig det glade Haab, at de med den yderste For-

sigtighed ville behandle denne saa delikate Drivefjeder,

og vogte sig ligesaameget for, at nære Ynglingens For-

fængelighed til Skade for hans moralske Tænkemaade, som
uforsigtig at krænke hans Følelser. — 83 Indtræffer der

* V
V
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sende Brug af samme finde Sted i de Læretimer i Se- 1806.

lecla, hvori der gives praktiske Anviisninger til Cate- 16- Juni.

Tilfælde, hvor Formaninger, Truseler, beskæmmende Be-

breidelser, Forbud at tage Deel i Meddisciplenes Moer-

skab, Udelukkelse fra deres Samqvem, ikke svarede

til Forseelsens Beskaffenhed , eller vare tilstrækkelige Af-

skrækkelses- og Forbedringsmidler, og det ei heller kunde

være raadeligt, at udsætte Straffen til Skoleraadets Be-

slutning desangaaende : træder Overlæreren, naar Lære-

^ timen er forbi , sammen med tvende af hans i de andre

Klasser nærværende Colleger, og, naar de forenes om at

dbmme legemlig Straf nodvendig, fuldbyrdes den strax af

Skolens Pedel. Underlærerne ere forpligtede, med An-

meldelsen af saadanne grove Forseelser, at vende dem til

Overlæreren i deres Fag, som da gaaer frem paa oven-

meldte Maade. Den, hos hvem ogsaa saadanne Forbe-
f

dringsmidler flere Gange forgjæves ere forsogte, maa Skole-

raadet sbge at faae -ud af Skolen, og i Fortrolighed raade

hans Forældre eller Værger at tage ham hjem , inden

hans egentlige Forviisning iva^rksættes. — 9) Foruden

denne Omsorg for den udvortes Orden og Sbmmelighed,

ville Lærerne , som lægge Læreembedets Pligter i deres

hele Omfang paa Hjerte, lade deres ivrigste Omhu gaae

ud paa, at gjcire dem fortjente af deres Disciples Mora-

litet, Tænkemaadens virkelige Forædling, og Dydens

Fremme hos dem. Ogsaa udenfor de Underviisninger,

der egentlig sigte til Disciplenes moralske og religiøse

Dannelse, frembyde sig i saa mange andre Underviisninger

de gunstigste Leiligheder, til at indprente de for gode

Indtryk aabne Gemytter en levende Agtelse for Pligt og

Ret, til at udvikle og befordre Bevidstheden af moralsk

Frihed hos dem, og til at befæste dem i den Beslutning,

at anvende den rigligen, snart til at lade dem bedftmme
* de Exempler, der læses af gode og slette Charakterer og

Handlinger, og derved at skjærpe deres moralske Folelr er

og gjbre dem Lastens Skjændighed og Dydens hbie Vær-

dighed og ubetingede Værdie beskuelig, snart til at lede

deres Opmærksomhed paa Spor af det guddommelige

Forsjn i Naturen og Historien, ha^ve Hjertet til Verdens

Skaber og Bestyrer, og opfylde dem med ærbbdige og

VIL B. 4
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chiseren; derimod som Haandbog i den theoretisk-

praktiske Religions-Underviisning for Disciple, der alle-

taknemmelige Folelser for ham. At Indtryk af slige Fore-

stillinger og Formaninger blive desto dybere, jo virksom-

mere og kraftigere de tillige understottes af Lærerens

Exempel, jo mere denne veed at formilde Lærerens Alvor

med Vennens Velvillie, og jo mere Kjærlighed og Tillid

bane ham Veien til Disciplenes Hjerter, behoves næppe

at nævnes. Det maa være nok at have yttret disse On-

sker, der sigte til Lærlingenes Forædling. Valget af de

bekvemmeste Leiligheder til disse Onskers Opfyldelse, og

den bedste Maade til at nytte disse, overlades til Lærer-

nes Bedommelse. — 10) Ved at fore Censurregistret,

hvis Rubrikker Skoleanordningens § 18 bestemmer, til-

bydes enhver Lærer den fordeelagtigste Leilighed, at lægge

for Dagen, at han ikke forretter sit Embede mechanisk,

men med Iagttagelsesaand, Overlæg og Bestræbelse for at

blive sine Lærlinge saa nyttig som muligt. Dersom Censur-

registret flygtig affattes i almindelige Udtryk, maatte det

hos dem, til hvis provende Gjennemsyn disse Registre ere

bestemte, opvække et ufordeelagtigt Begreb om Lærernes

Noiagtighed. Robe de derimod Punktlighed, skarp og

og fiin Iagttagelse af, og Præcision i Udtrykket om det

individuelle Charakteristiske, maa de tjene ham til særdeles

Anbefaling. Censurregistre, der fortsættes med Overlæg og

Flid, blive Lærerne selv ligesaa nyttige, som det sammen-

lignende Gjennemsyn deraf maa være lærerigt for en Under-

viisningsanstalts Foresatte. — Da Overdirectionen af samt-

lige Lærere venter, at de med storste Iver ville stræbe

- ogsaa fuldkommen at opfylde denne Deel af deres Embeds-

pligt, kan man ikke undlade i det mindste at angive de

Hovedmomenter, hvorpaa Lærerens Opmærksomhed ved

at indføre hans Domme i de enkelte Rubriker, maa være

henvendt. Den Rubrik med Overskrift „Naturanlæg"
maa give Oplysning om folgende Sporgsmaal: Rober Di-

sciplen Talent? og hvortil? hvilke ere de Anlæg og Evner,

der i hoiere eller mindre Grad yttre sig hos ham? Fatter

han hurtig eller langsomt? blot med Hukommelsen eller

tillige med Forstanden? Er han vedholdende i at give

' Agt, eller er han efterladen og adspredt? Ved hvilke

Underviisningsgjenstande er dette mere eller mindre Til-
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rede have opnaaet.en Alder som de islandske, har den 1806.

Niemeyerske Lærebog, især i dens historiske Deel, 16. Juni.

fældet? Viser han Anlæg til at domme selv? Har han

Fdlelse for det Skjonne, Ædle, Store, i Tanker, Handling

og Tale? Anmærkninger som disse, til hvilke allerede et

Halvaars Kjendskab til Disciplen maa sætte Læreren i

Stand, revideres af ham ved hvert Halvaars Slutning, og

tilfoies de Berigtigelser eller nærmere Bestemmelser, som

den fortsatte Iagttagelse af den gradvise Udvikling af Di-

sciplens Naturgaver foranlediger. — At i Rubriken S ko le

-

flid, hvorhen hfirer ikke bioten ndiagtig Angivelse, hvor

ofte en Discipel, anmeldt eller uanmeldt, har forsbmt

enkelte Timer, men i Særdeleshed Lærerens Dom om den

Agtsomhed, han under Lectionerne ved anstillede Prover

har beviist, [anmærkes], behover næppe at erindres. 1

Rubriken Husflid maa anmærkes, om Disciplen har viist

Omhu i Forberedelse, Gjentagelse, punktlig Indlevering

af opgivne Oversættelser og Udarbejdelser, eller ikke;

men især, om han beskjæftiger. sig med hensigtspassende

privat Læsning og Oveise? I begge Rubriker bliver det

DidhSrende, mod Enden af hver Maaned. indfort. Der-

imod er det nok, naar Dommen om Disciplens Fremgang
forst ved hvert Qvartals Slutning antegnes i 4de Rubrik,

og indbefatter Resultatet af de Iagttagelser, der i trende

Maaneders Lob, ved Leilighed af de mundtlige Prciver og

Gjennemsynet af skriftlige Arbeider, ere anstillede. Hvad

endelig Rubriken Sæder angaaer, vil den fuldkommen

svare til sin Bestemmelse, naar den, Maaned for Maaned,

foruden det almindelige Angivende af den udvortes Op-

forsel under Skoletiden, og en bestemt Angivelse af de

Forseelser, der have tildraget Disciplen Straf (denne bestaae

hvori den vil)
,

ogsaa indeholder Anmærkning om, hvad

med fuld Vished er bleven Læreren. bekj endt om Disciplens

individuelle Sindelag, dennes gradvise Forbedring,- eller

mulige Forværrelse. Overdirectionen vil ofte lade sig disse

Censurregistre forelægge , for at sammenholde dem , ikke

alene med de her angivrre Fordringer, men og med hin-

anden indbyrdes, og for derved at overtyde sig om den

Omhyggelighed, hvormed enhver Lærer stræber at gjbre

sig fuldkomnere. — 11) De maanedlige Indberetninger til

Skoleraadet, som Forordningen paalægger Overlærerne,

4*



52 Uniy. Dir. Skriy. ang. Skolens Organisation

særegne Fortrin, og med Hensyn hertil har Directionen

fbiet den Foranstaltning, at saa mange Exemplarer

ville især svare til deres Hensigt, naar Lærerne, tilligemed'*

Anmeldelsen om, hvor mange Timer der ere anvendte

paa denne eller hiin Underviisningsgjenstand , undertiden

og forbinde de' Iagttagelser, Læremethoden angaaende,

de have Leilighed til at anstille, og naar de ville ansee

disse Indberetninger som det passeligste Sted, at anmærke

deres under Undervisningen gjorte Erfaringer, for at samme

kunde nyttes i Fremtiden. — 12) Disse Forskrifter og

Anmærkninger har man kun at tilfbie dem, der angaae

Disciplenes Optagelse i Specialklasserne. Naar det endelig

er afgjort, hvilke af hidtilværende Disciple der enten for

deres Usædelighed, eller deres Uduelighed til Studeringer,

skulle afgaae, og hvilke der skulle blive tilbage, er den

forste Forretning: at fordele de sidste i de for dem pas-

sende Specialklasser. Dette har ingen Vanskelighed i

Henseende til de Ting, der alt ere lærte i Skolen. Over-

lærerne kjende deres hidtilværende Disciples Fremgang

heri. saavel som deres naturlige Evner, enten af egne eller

af Collegers Erfaringer. Hvor disse ikke kunne veilede

dem, og Dommen er usikker, maa en Prbvelse afgjbre.

Derimod maae de nye Lærere, der skulle anvise Disciplene

Plads i nye Lærefags Specialklasser, ved at bestemme
" disse Pladser, ikke blot see paa Alderen, Naturgaver, den

alt erhvervede Grad af Forstandscultur (hvorom de , ved

at anstille en ProVe, maae forvisse sig
1

), men tillige tage

den Nbdvendighed i Betragtning, saavidt muligt at fore-

bygge Collisioner mellem de forskjellige Lectioner, og ei

at overlæsse Klasserne med et altfor uforholdsmæssigt Tal

af Disciple. — 13) I den Forudsætning, at et storre Antal

turde melde sig , end Forordningen tillader at antage,

seer man sig foranlediget
,

indstændig at opfordre Over-

lærerne, med streng Tilsidesættelse af alle andre muelige

Hensyn, blot at tilstede dem Fortrin ved Antagelsen, der

ei alene besidde de til den aldeles uundværlige Forkund-

skaber, men og anbefale sig ved Egenskaber, som beret-

tige til gunstige Forventninger om deres tilkommende

Duelighed — 14) Naar førbemeldte Prbvelse er tilende, og

derefter med Sikkerhed kan bestemmes, til hvilken Special-
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deraf, som havdes indbundne, afsendes med nærvæ- 1

rende Leiliahed. — Det Nve Testamentes Exee;ese ved- 16.

kommer udelukkende Selecta. I den almindelige Re-

ligions Klasse vil det være tilstrækkeligt, at læse de

klassiske Beviis-Steder i det Nye Testamentes Original-

sprog, og ved denne Leilighed at anbringe de væsent-

ligste Sprog- og Sag- Oplysninger. — Den indsendte

Prbve af skriftlige Udarbeidelser, der giver et ligesaa

fordeelagtigt Begreb om Lærernes Foredrag, som om

Disciplen Bbdvar Thorvaldsens Opmærksomhed og Efter-

tanke, har Directionen med Fornbielse gjennemseet, og

i

*

klasse hver enkelt Discipel henhorer, blive samtlige Dis-

ciplers Navne af Rector indfbrte i Skolens almindelige

Censurprotocol. For at ethvert Navn des lettere kan findes,

faaer det et Nummer, og det Nummer en Discipel engang

har faaet, beholder han stedse. Ligeledes maa Skole-

raadet besbrge, at Pladserne ved Bordene numereres, og

at enhver Discipel anvises sin Plads, som han aldrig egen*-

mægtig maa bytte med andre. — 15") Bilaget indeholder

en Fortegnelse paa de Lære- og Læse-Bbger, der indtil

videre til Brug for Frue-Skole i Kjobenhavn ere antagne,

og som Lærerne i Odense nu ligeledes i Sprog- og Vi-

denskabsklasserne ville betjene dem af. Manglerne ved

adskillige af dem ere meget vel bekjendte; men man er

betænkt paa, at tilveiebringe andre mere hensigtspassende

i deres Sted, og haaber ogsaa heri ved de derværende

Læreres Bestræbelser at blive understbttet. — 16) Man
slutter denne Instrux med det inderligste Onskc, at Sam-

drægtighedsaand maa forene samtlige Lærere, og under-

stbtte og lette dem deres ligesaa fortjenstfulde som mbi-

sommelige Arbeide. Paa Sandsynligheden af dette Onskes

Opfyldelse beroer for en stor Deel det Haab om deres >

Bestræbelsers Held, som Overdirectionen fra sin Side ei

vil undlade at ledsage med den ufortrbdneste Opmærk-
somhed og virksomste Deeltagelse.

Den angaaende Universitetet og de lærde Skoler ned-

satte Commission. Kjobenhavn den 27. September 1802.

Friderich Christian. N .

Reventlow.

D. G. Moldenhawer. Kjerulf. K. L. Rahbek.
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1806. derved fundet sig foranlediget at tilkjende ham. som

16. Juni. Opmuntring for hans Flid, en Præmie i den medfølgende

Mitscheiiichske Udgave af Horalz, i t 2 Bind. Den an-

moder Hans Hoiærv. Biskoppen at tilstille ham den i

fuld Skoleforsamling
,

paa en til Omstændighederne

passende Maade. — For at afhjelpe Mangelen paa græske

Grammatiker ere alle de Exemplarer af Nissens græske

Sproglære, som endnu vare i Forraad hos Forlæggerne,

ialt 12 Stykker, blevne anskaffede og afsendte. Flere

skulle fblge med fbrste Leilighed, da et nyt Oplag er

under Pressen. Tillige har Direclionen draget Omsorg

for, at ikke blot et tilstrækkeligt Antal Exemplarer af

Nissens græske Chrestomathie til Disciplenes Brug. nu

afgaaer, men og, at Skolebibliotheket bliver forsynet

med de brugbareste Udgaver af de Skribenter, hvoraf

enkelte Læsestykker ere optagne i denne Chrestomathie,

for at tjene Læreren til Forberedelse paa hans Lectioner.

— Ovenstaaende Bemærkninger ledsager Directionen

med fblgende almindelige Anviisninger, der, ligesom

de allerede iagttages i de forbedrede Skoler i Dan-

mark og Norge, ogsaa fra det >næste nye Skoleaars

Begyndelse maa bringes i Udforelse ved Skolen i Island

:

I. Enhver Lærer holder over de ham anviste Timer

en Dagbog, hvori han, til egen Erindring og Brug,

optegner Alt, hvad han i Henseende til Disciplenes

Flid, Fremgang, Opfbrsel og sammes Forbedring eller

Forværrelse finder værd at bemærke. Af denne Dag-

bog indfbrer enhver Lærer ved Enden af euhver Uge

med mueligste Nbiagtighed og Bestemthed Resultaterne

af sine Bemærkninger i en speciel Censurprotokol, hvil-

ken han, efter det under Nr. 2 hosfbiede Schema, holder

over enhver enkelt af sine Disciple. — Fra disse de

enkelte Læreres specielle Censurprotokoller er .endnu

Skolens almindelige Gensurprotokol forskjellig, som

authoriseres af Stiftsbvrigheden og hvis Indretning er

fblgende: Enhver Discipel har i deune Protokol, efter

Schema Nr. 3, et eget med hans Nummer betegnet
* -

* * _ i. ..*'*, —

^

• * —

-
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Censur-Ark, hvortil efterhaanden del andet, tredie o. s. v. 1806.

heftes. — De specielle Angivender, hvortil den forste 16. Juni.

Side er bestemt, indfores af Lector. I de fem følgende:

Naturgaver, Skoleflid, Husflid, Fremgang, Sæder, an-

tegner hver Lærer ved hvert Qvartals Udgang sin Dom,

der uddrages af hans specielle Censurprotokol. I den

sjette Rubrik indfores, efter den afholdne aarlige Skole-

Examen, de ham deri tilkjendte Special-Charakterer. I

den syvende specificeres Belobet af den ham bevilgede,

og af ham i Aarets Lob oppebaarne Understøttelse, den

bestaae hvori den vil. — Forlader Nogen Skolen inden

sin Dimission derfra, saa antegnes Aarsagen lil hans

Udtrædelse, og dersom ham et Skole -Testimonium er

meddeelt, hvilket Enhver ved sin Udgang af Skolen er
i

berettiget til at fordre, og som da i nbieste Overeens-

stemmelse med Censurprotokollens Angivende udstedes,

' maa ogsaa dette indfores af Lector. Af denne Censur-

protokol indsendes aarlig eengang<en noiagtig Afskrift

af Stiftsøvrigheden til Directionen.

II. Den af Hans Maj 1
, allern. approberede Under- *

viisningsform for de lærde Skoler i Danmark og Norge,,

af hvilken Directionen herhos lader i Exemplarer med-

følge (Bilag Nr. 4) \ med tjenstligst Anmodning, at Slifts-

') Underviisnings-Plan for de lærde Skoler i Danmark og

Norge. Efter H. kgl. Maj t8 Befaling affattet af Commis-

_
v sionen for Universitetet og de lærde Skoler. [Etter Original-

Aftryk. Rhavn 1805. 19 Sider.- 4t0
.].

I. Sprog-Underviisning. — A. Det danske Sprog.

1. Klasse. — Begyndelsen skeer med LæseSvelser, hvor-

med ikke 'alene Taleovelser, men og de forste Forstands-

ovelser bekvemt kunne forbindes. Begynderne maae her

vænnes fra en syngende eller slæbende Tone og falsk

Accentuation, og lære at læse med reen og tydelig Udtale,

og rigtig Inddeling af Stemme og Tonefald. Til disse

Ovelser vælges saadanne Stykker, som ere lette i Hen-

seende til Indhold og Sprog, og underholdende for Bor-

nene. Læreren paa sin Side sorger ved passende Sporgs-
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1806. ovrigheden behageligen vilde tilstille enhver af Lærerne

16. Juni. een deraf, er vel i den islandske Skoles nærværende
s

maal og Oplysninger for, at de forbinde den rigtige Mening

med det, de læse, og blive sig samme tydeligen bevidste.

Han berigtiger deres Forestillinger, og udvikler de Be-

greber, som de kunne fatte ; han opvækker og over deres

Opmærksomhed og Eftertanke, og leder dem til at domme

rigtigt om de Gjenstande, der omgive dem ba'ade i Na-

turen og det menneskelige Liv. Ved snart at lade dem

eftersige Ord for Ord enkelte Perioder, som de have læst,

og der ere dem tilstrækkeligen forklarede, snart at lade ,

,
dem igjentage det, Læreren selv har fortalt eller udviklet,

med deres egne Ord, men i rigtige og passende "Udtryk,

forenes Hukommelses- og Taleovelser. — Ved disse Læse-

tivclser, hvor man fra korte Sætninger gaaer over til læn-

gere periodiske Stykker, tilbyder sig tillige den bekvem-

meste Leilighed tilElementar-Underviisning i $Iodersmaalet.

— De fornemste grammatikalske Kunstord, som betegne

de forskjellige Talens Dele og disses Betydning og Brug,

- forklares paa en Maade, som kan være den passeligste

•efter Begynderes Fatteevner. Disciplene udkaste selv,

under Lærerens Anviisning og Hjelp, Paradigmer af De-

clinationer og Conjugationer. Tillige ledes deres Opmærk-
somhed Tid efter anden paa de uegentlige Udtryk og

Talemaader, og især paa Ordenes Sammensætning og

Forbindelse. — Kundskab om Interpunctionen bibringes

forst paa Tavlen
,
og udvides efterhaanden under Læs-

ningen. — Ligeledes anstilles de forste orthographiske

Ovelser paa Tavlen, idet der opskrives nogle Linier med
mange orthographiske Feil, som Disciplene selv under

Lærerens Veiledning bor opsoge og rette. — 2, Klasse.

Alle de Læse-, Tale- og Tænkeovelser , der ere begyndte

i forste Klasse, fortsættes og udvides. Efter at Elemen-

terne i Modersmaalets Grammatik ere igjentågne, gaaes

over til Hovedreglerne i Syntaxis. Disse oplyses ved ud-

sogte Exempler, og Disciplene gjores mere og mere faste N

i Anvendelsen deraf. For at forskaffe dem storre Fær-

dighed i Orthographien , dicteres Tid efter anden korte

Perioder. Det Efterskrevne gaaer Læreren i et Par af de

feilfuldeste Afskrifter igjennem, og anmærker de betyde-

ligste Feil mod Orthographie og Grammatik $ disse maae
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Tilstand ikke iværksættelig i sit bele Omfang. Nogle 1806.

deri optagne Underviisningsgjenstande falde her ganske 16. Juni.

Disciplene med Lærerens Hjelp forst rette- paa Tavlen, og

siden hjemme i deres Afskrifter, hvilke i næste Time frem-

lægges. — I gradviis Fremgang begynde Ovelser i for-

skjellige Slags smaae skriftlige Udarbeidelser. Læreren

lader dem snart opsætte korte Breve og Svar derpaa, Be-

skrivelser over enkelte Scener i Naturen eller andre sand- ,

selige Gjenstande, korte Fortællinger, hvortil Data ere

angivne mundtlig j snart med deres egne Ord fore nogen

offentlig i deres Tid og Fodeland indtruffen Begivenhed i

Pennen, hvilket undertiden skeer paa Stedet under Lære-

rens Opsyn, men som oftest hjemme
; og siden anmærkes i

og rettes saavel 'Feilene. imod Retskrivningen og Gramma-

tiken, som i Fremstillingsmaaden og Udtrykket. — Læn-
gere hen oplyses enkelte rhetoriske Regler, som have

den vigtigste Indflydelse paa Stilens Dannele, ved nbiagtig

Analyse af forskjellige Exempler, og ved Sammenligning

af det Rigtige og det Urigtige ; ved praktiske Ovelser gjbres

de endnu tydeligere og beskuelige. Lette poetiske Stykker

oploses i Prosa, og ved denne Leilighed vises Poesiens

Særkjende i Henseende til Tankernes "Vending, til Udtryk

og Rhythmus. Til den forste Oveise i Declamationen gives

et classisk Sted af en national Skribent at memorere,

saasom et Digt eller nogle Vers af et Indhold, der virker

paa Folelsen
$
og Disciplene anvises til at fremsige det

tydeligen, samt med en til Materien passende Tone og

Anstand. — 3. Klasse. Hvad der i de lavere Klasser er

lært af Sprogets Grammatik, og især af dets Syntaxis,

igjentages fuldstændigt og i Sammenhæng. De i forrige

Cursus forbigaaede Regler for Stilens og Veltalenhedens '

Dannelse gjennemgaaes, og deres Anvendelse vises i Exem-
pler, tagne af gamle og nye Monstere. Udvalgte Stykker

af de classiske nationale Skribenter, Prosaister og Digtere,

blive fra Tid til Tid behandlede med samme N&agtighed,

som de latinske og græske Autorer i de gamle Sprogs

ovre Klasser, for mere og mere at uddanne Smagen, og

ved disse Interpretationsovelser forelbbigen at gjbre Di-

sciplene bekjendte med Æsthetikens Grundsætninger, hvis

systematiske Theorie forbeholdes Universitets -Underviis-

ningen. — Enhver af Disciplene i denne Klasse indgiver
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1806. bort, andre maae udsættes indtil Lærepersonalet bliver

16. Juni. fuldtalligt. Men Studium af denne Undervisningsplan

hver Maaned en Udarbeidelse over et ham af Læreren

forelagt Thema. Disse Forsog, som, ved at gaae gtradviis

frem fra det lettere til det vanskeligere, udbrede sig .over

alle Stiilarter, bedommes indbyrdes af Disciplene, efter

Lærerens Opfordring^ undertiden mundtlig, men dog som

oftest skriftlig. Tilsidst ledsager Læreren deres Kritik med

sine Anmærkninger og Berigtigelser. — I en egen Time

ugentlig anstilles Ovelser for at fremme Declamation,

Action og Anstand efter ethvert Foredrags Natur.

B. Det latinske Sprog. — 1. Klasse. Saasnart

de regelrette Formationer af Nomina og Verba nogenledes

ere lærte, gjbres Begyndelsen med en af de bekjendte

latinske Læseboger, forst med enkelte Sætninger af samme, .

hvorpaa ffilge Samtaler, Fabler og korte Fortællinger.

Læreren forelæser tydelig en kort Sætning, oversætter den,

saavidt mueligt, Ord for Ord; dette 'igjentager han saa-

længe, til -de dertil opfordrede Disciple ere istand til at

oversætte den uden Feil. "Ved en passende Forklaring

,gjor han dem opmærksomme paa Indholdet eller Menin-

gen af det Oplæste, for at forvisses om, at ogsaa den er

tydeligen fattet. Naar Timens Pensum er endt, igjentages

atter det Hele. De fornemste Vocabler, som forekomme

deri, udmærkes og indfores med deres Betydning af Di-

sciplene Tid efter anden i et eget Hefte, som de maae

forevise i en af de næste Timer, hvorefter disse sporgs-

maalsviis igjentages i den sidste Repetitionstime i hver

Uge. Begreberne om de ovrige Talens Dele og andre ei

mindre uundværlige Grammaticalia blive, ligesom der un-

der Læsningen gives Leilighed til, indflettede og udviklede

i Sammenligning med Modersmaalet. For at gjore Di-

sciplene endnu fastere i Formlæren, udkaste de selv,

under Lærerens Anviisning og ved hans Hjelp, Paradigmer

af Declinationer og Conjugationer, opsætte samme i en

Tabel lige overfor det Danske, for med eet Oiekast at

kunne oversee alle hines Hovedforandringer. Efter disse

Tabeller oves de i at declinere og conjugere efter Opgaver

af Læreren, — 2. Klasse. Indtil denne Klasse lidt efter

lidt arbeider sig frem fra den ringe Grad af Præliminær-

kundskab, fortsættes deri Læsningen af de mere vanske-



Univ. Dir. Skriy. ang. Skolens Organisation. 59

vil dog sælle Lectoren og de tvende andre Lærere 1806.

istand til, uafladeligen at have for Oine det Maal, til 16. Juni.

lige Steder i den latinske Læsebog 5 siden bruges en for

denne Klasse indrettet Chrestomathie, der dog ikke behover

at være udscigt af gamle romerske Skribenter alene, naar

kun Indholdet er behageligt og nyttigt, og Sproget reent

og flydende. Af de gamle Autorers Skrifter ere folgende

for denne Klasse passende til afvexlende at læses: Cor-

nelius Nepos
,
Eutropius , Justinus , de letteste Breve af

Cicero og Plinius, Phædrus. — Under Læsningen gjen-

tages flittigen de lærte Paradigmer ; de vanskeligere For-,

mer tilfoies, og Hovedreglerne i den etymologiske Deel,

samt det almindelige i Sprog-Syntaxen forklares. Enhver

til det latinske Sprogs Egenheder henhorende Regel oplyses

med flere Exempler, som enten vælges af Læreren selv

eller uddrages af de sidst læste latinske Steder 5 for endnu

dybere at indprente Reglerne, skrives paa Tavlen lette

danske Sætninger, der ere indrettede* for at anvende de

gjennemgaaede Regler, og disse oversættes af Disciplene
N paa Stedet, under Lærerens "Veiledning. Tid efter anden

bliver ogsaa ved Slutningen af Timen det læste latinske

Pensum igjen oversat af Dansk paa Latin. — Til uund-

værlig Oveise for Disciplenes Hukommelse opgives dem

til at lære udenad de forekommende Vocabler og fornemste

Talemaader, hvilken Oveise Læreren letter dem, ved i

Læretimen at udtegne adskillige, især af de vanskeligere

Stammeord, og ved at vise, hvorledes der ved Sammen-
sættelse med forskjellige Præpositioner udledes forandrede

Bemærkelser. Ligesaa viser han Etymologien, og omtaler

Synonymerne. — For at befordre Privatflid , oversætter

Halvdelen af Disciplene paa Dansk det den ene Dag i

Skolen læste Pensum, og de ovrige det den anden Dag*

Læste; hvilke Oversættelser fremvises i den næste Time,

og rettes hver Gang i nogle Exemplarer. — 3. Klasse.
Latinske Skribenters Læsning deler sig i den statariske

og cursoriske. Ved den fcirste, hvor Læreren selv over-

sætter, og derhos praktisk viser, hvad der udfordres til

at oversætte, anbringes overalt de væsentligste Sprog- og

Sag-Oplysninger, men heller ikke andre end de, der ere

fornodne til tydeligen at forstaae ethvert Sted. Opmærk-
somheden henvendes paa Sprogets særegne Vendinger;

1
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1806. hvilket dc i deres Lectioner maae stræbe, og derhos

16. Juni. al folge en ved Erfaring hensigtsmæssig befunden Me-

den classiske Latinitet i Udtryk, Ordfbining og Periode-

bygning udvikles, og Foleisen for det Ypperlige i Indholdet

og dets Behandling opvækkes og gjores levende. — Ved

den cursoriske Læsning, hvor Disciplene selv efter fore-

gaaende Forberedelse oversætte, er Hovedbiemedet dette,

mere og rnere at forbgc deres Bekjendtskab med Sprogets

Ord i deres mangfoldige Sammenfbininger, og med Spro-

gets Talemaader og Vendinger, og at befordre Færdigheden^

i at udfinde Ordenes Structur, og at bestemme Meningen

af hver Sætning i Forbindelse med det Hele. — De pro-

saiske Skribenter, som i denne Klasse kunne læses stata-

risk, ere især Cicero's vigtigste Breve og nogle udsbgte af

hans Taler, Svetoniusj af Digtere: Terentius, udvalgte

Stykker af Ovids Metamorphoser
,

Virgils Ecloger : cur-

sorisk de ypperligste Breve af den yngre Plinius, Cæsar,

Curtius, og især Livius. Hvad der læses statarisk, over-

1 sættes udenfor 'Skolen. I en af de næste Timer opfordrer

Læreren flere Disciple udenfor Ordenen til at forelæse

deres Oversættelser, retter Feilene, og lader de bvrige der-

efter forbedre deres Arbeider. — Imidlertid fortsættes Syn-

taxens grundige Studium. Grammatiken er den bestandige

Haandbog, Disciplene ved deres Forberedelse hjemme og

ved Forklaring i Skolen holde sig til. Saa ofte Ledighed
,

under den statariske Læsning gives, efterslaaes Reglerne;

i
de oplyses og indprentes i Hukommelsen ved idelig Gjen-

v tagelse. Den til rigtig Accentuation og især til Digternes

Læsning uundværlige Prosodie og Metrik tilfoies i sine

Regler, og Exempler for de fremsatte Regler opsbges strax

i de sidst læste Steder hos Digterne. — Formere og mere

at befæste Disciplene i denne Klasse i nbiagtigen og fær-

digen at anvende de syntaktiske Regler, anstilles ugentlig

to Timer Oversættelsesøvelser fra Dansk paa Latin. De der-

til forelagte danske Opgaver blive, saavidt det ermueligt,

saaledes indrettede, at derved gives Ledighed til at an-

vende de kort tilforn forklarede vanskeligere syntaktiske

Regler. Ved Rettelsen "afvexler Læreren i denne ognæst-

folgende Klasse med de af adskillige fortjente Skolemænd

gavnlig befundne Methoder. Stundom retter han selv

Feilene skriftlig, og lader Disciplen hjemme udfinde Grun-

>
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Ihodes Grundsætninger. De Regler, som i Særdeleshed 4806.
s

foreskrives for Underviisningens Behandling i det danske 16. Juni,

den til Rettelserne, om hvilken han da siden ved Stilens

Censur tilspørger ham og flere 5 undertiden angiver han

j dem, efter forelobig Gjennemsyn, i Timen mundtlig, og

1 overleverer derpaa Forfatterne deres Udarbeidelser til egen

i skriftlig Berigtigelse ; snart anmærker han Manglerne alene

ved Randtegn, og lader Forfatterne selv udfinde Feilens

Beskaffenhed og Grunden, hvorfor det er Feil, for der-

efter at gjore deres skriftlige Rettelser, som han i den

næste Time gjennemseer. — 4. Klasse. De prosaiske

Skribenter, som her skulle læses, og afvexlende interpre-

teres af Læreren og Disciplene, ere folgende : fremfor alle

Cicero, hans Boger de oratore, eller et andet af hans

rhetoriske Skrifter, Dialogerne de amicitia og de senecture,

den physico- theologiske Deel af Bbgerne de natura deo-

rum, og Bbgerne de officiis; desuden Sallust, Tacitus,

især hans Agricola, de moribus Germanorum og Annales,

;
Qvintilian \ af Digterne Virgils Æneide, Horats og udsbgte

Stykker af de romerske elegiske, episke og didactiske

Digtere, saaledes som f. Ex. findes i Doerings Eclogæ;

dog i hvert halve Aar kun een Digter og i det hbieste

tvende Prosaister med hinanden. — Forend et nyt Pen-

sum forklares, angiver Læreren altid i Forveien den rig-

tige Synspunkt, hvorfra Indhold, Plan og Sammenhæng
i det Hele skal betragtes. Under Forklaringen selv for-

følger han med Disciplene Forfatterens Ideegang, hefter

og skjærper deres Opmærksomhed paa Sprogets Aand og

de sjeldnere forekommende Talemaader, paa Materien og

dens Behandlings ved hvilke Sprog- og Sagoplysninger,

især ved de af det æsthetiske Slags, dog Skoleungdom-

mens Tarv aldrig maa tabes af Sigte. Kort, Læreren

bestræber sig for at vænne Disciplene til en grundig In-

terpretation af de gamle Skribenter, bygget paa fast Sprog-

kundskab og Kritik, og at anvise dem Maaden, hvorledes

I

'de Gamle ved privat Flid, som det fornemmelig kom-

|

.
mer an paa at lede hensigtsmæssig, skulle læses, for ved

deres Studium at skjærpe Dbmmekraften, danne Smagen

og forædle Hjertet. — Latinske Stiilbvelser fortsættes 2

Timer ugentlig. Den ene bestemmes til saakaldet Extern- - •

poral-Stiil, som gjbres under Lærerens Veiledning, snart
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1806. og latinske Sprog, i Religion, Geographie, Historie og

16. Juni. Arithmetik for de to overste Klasser, ere for den storste

ved mundtlig Oversættelse af et Stykke af en dansk Bog,

snart skriftlig, idet et dansk Thema dicteres. Den anden

Time anvendes til Censur over de hjemme forfærdigede

Oversættelser af Dansk paa Latin. Naar da Læreren af-

vexlende imellem de forhen omtalte Maader har bedomt

samme, meddeler han tilsidst sin egen Oversættelse, og

udvikler Aarsagerne, hvorfor et saadant Udtryk, slig en

Vending og denne Sammensætning fortrinlig burde vælges.

De mere ovede indgive hver anden Maaned en fri latinsid

. Udarbeidelse over en, fornemmelig historisk, Gjenstand,

som ved foregaaende mundtligt Foredrag er bleven gjort

dem tilstrækkelig bekjendt og tydelig. Disse Udarbeidel-

ser forelægges en anden Discipel til skriftlig, undertiden

og til mundtlig Bedømmelse, og Læreren ledsager denne

Kritik over Indhold og Sprog med egne Anmærkninger'*

og Berigtigelser. — I at tænke og tale Latin oves de Fær-

digere ved Lærerens afvexlende Interpretation, og ved

deres Svar og Gjentagelser paa Latin. — To Timer om
Ugen læres vexelviis i det første halve Aar Mythologie,

i det andet de græske, i det tredie de romerske Antiqvi-

teter, og i det fjerde gives en Udsigt over den græske og

romerske Litteraturs Historie, hvorved der fornemmelig

tages Hensyn til at meddele Disciplene en historisk Kund-

skab om de classiske Skribenter i begge Sprog, og en kort

Charakteristik af deres Hovedværker.

C Det græske Sprog.*— 1. Klasse. Efterat Di-

sciplene ere gjorte bekjendte med de græske Bogstaver og

deres Egenskaber, og b'vede i at læse græsk Skrift, skri-

des efter de samme methodiske Principer , som i forste

latinske Klasse ere angivne , til den græske Læsebog.

Efter en af dem selv under Lærerens Veiledning udkastet

Typus, oves de i at declinere og conjugere de regulaire

Verba, og gjores saa bekjendte med de mange Slags For-

mer og Endelser, at de ere istand til med nogen Færdig-

hed at skjelne alle Casus, Modi, Tempora og Personer. —
2. Klasse. Ved den fortsatte Forklaring af Læsebogen

Oves Disciplene fremdeles i at analysere og construere.

Med de anomaliske Verber og Syntaxens vigtigste Regler

gjBres de bekjendte efterhaanden
,

ligesom Leiligheden
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Deel, med ubetydelige Modificatioiier, hvortil strax den 1806.

forste Eftertanke leder, anvendelige paa Skolen, selv i 16. Juni.

dertil under Læsningen gives. Samme Methode felges siden

ved Fremgangen til en for denne Classe indrettet Chresto-

mathie, somf. Ex. Rector Nissens prosaiske, til hvis Læsning

længere hen kunde fbies nogle lettere poetiske Stykker.

Ved at læse hine sees tillige paa Oplysningen af de fore-

kommende geographiske, historiske og antiqvariske Gj en-

stande 3 ved disse ogsaa paa den joniske Dialects Forskjel-

ligheder. Overalt henvendes Opmærksomheden paa at

fatte og gjore sig bekjendt med det Særegne i det græske

Sprog. — Af græske Skribenter, hvilke enten ganske eller

for en Deel kunde læses, ere Ælians Variæ Historiæ, Lu-

cians udsagte Dialoger, Xenophons Cyropædie for denne

Klasse de mest passende. — 3. Klasse. Ved den alt i

forrige Klasse modtagne Forberedelse er i denne Veien

banet til den vanskeligere prosaiske og poetiske Læsning.

Til hiin tjene, foruden Gesners Chrestomathie, Xenophons

græske Historie, nogle Boger af Herodot og ThucyJides,

de fortrinligste af Plutarchs Biographier, eller af Demo-
sthenes's Taler, eller af Plato's Dialoger. Ved Oversæt-

telsen bruges ikke udelukkende det danske Sprog, men
undertiden ogsaa det latinske, for derved at vække Di- /

sciplenes Opmærksomhed paa Forskj ellen imellem det

græske og latinske Sprogs Aand. I den poetiske Lection

beholder Homer den forste Plads; denne Digters Sprog,

Udviklingen af hans eiendommelige Charakteer, Tænke-
' maaden og Sæderne i den Tidsalder, han beskriver, ere

fornemmelig de 1 Gjenstande, paa hvilke der maa agtes.

Tillige nyttes hans Studium som en Forberedelse til senere

Tiders Digtere af alle Dialecter. I et Udvalg af de ypper-

ligste Stykker af disse, især af Tragikerne, lære Disciplene

at kjende de Hovedarter af Poesien, som den græske

Oldtid har uddannet. Oveise i Interpretationskunsten og

Smagens Dannelse, ved et nærmere Bekjendtskab med
dens Monstere, ere denne Læsnings Formaal.

D. Det hebraiske Sprog. — Underviisningen heri,

hvortil ugentlig to til tre Timer bestemmes for de af overste

Klasses Disciple, der ville opoffre sig til det theologiske

Studium, indskrænker sig til at ove Færdigheden i at

læse Hebraisk, og at bibringe Grammatikens Begyndelses-
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1806. dens nuværende Tilstand. Hvorledes man saa meget

16. Juni. muligt kunde nærme sig til bemeldte Læreplan, derom

grunde, med hvis Forklaring Læsningen af udsdgte Styk-

/
1 ker i Bibelens historiske Deel, et Udvalg af Salomons

> Ordsprog og nogle af Psalmerne kunne forbindes.

E. Det franske Sprog. — 1. Klasse. Efter samme

Methode, som er anført ved Undervisningen i det latinske

k Sprog i nederste Klasse, behandles ogsaa den franske

Læsebog. Færdigheden bves i den rigtige Udtale, samt i

at decimere og conjugere Hjelpe- og regulaire Verba. —
2. Klasse. Ved den fortsatte Forklaring af Læsebogen

tages Hensyn paa de uregelrette Verba, paa Constructions-

regler og Syntaxens Begyndelsesgrunde. Det læste og

forklarede Pensum oversættes nu og da ved Enden af

Lectionen igjen fra Dansk i Fransk. Ogsaa her anstilles

orthographiske Ovelser paa lige Maade, som forhen ved

den danske Sprogundervisning er anført. Under Lære-

rens Veiledning begyndes med egne Oversættelsesforsog af

Modersmaalet , snart paa Tavlen, snart paa Papiret. —
V

3. Klasse. Til den prosaiske Lectiire kommer en let

poetisk. I begge bibringes, ved forekommende Vanske-

ligheder, de sværere syntaktiske Regler, især uddrages de

Sproget egne Talemaader med bestandigt Hensyn til hine

Regler.
1

Til Ovelserne i at oversætte fdies ogsaa de forste

Forsog i at tale. Oyersættelsesprfrverne rettes paa samme

Maade , som er anfbrt ved Slutningen af Forskriften for

' #
' den tredie latinske Klasse.

F. Det tydske Sprog. — 1. Klasse. Undervis-

ningen i denne indbefatter, mutatis mutandis, saadanne

Ovelser, som de, der ere anviste den fdrste og anden

franske Klasse ;
ligesom den 2. Klasse forbeholdes saa*

danne, som ere bestemte for den tredie franske Klasse.

II. Videnskabelig Underviisning. - A. Religion og

Moral. — 1- Klasse. Efterat Disciplenes moralske Fb-

lelse er opvakt ved passende Samtaler og Fortællinger,

hvorved Udviklingen af deres religiose Fdlelser forberedes,

og disse ere nærede ved fattelige Betragtninger over Na-

/ '

turen og Mennesket, gaaer Læreren over til at fremsætte

Religionens populæreste Lærdomme. — Hver Sætning,

hvert vigtigt Begreb, forklares Disciplene paa den mest

''""v^- .-"!. -**-' '__*?!" ~ v ' .'m
•9**.
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maa Lektoren jevnligen overlægge med Underlærerne, 1806.

og bestræbe sig for i tvivlsomme Tilfælde ved Raad 16. Juni.

indlysende Maade$ enhver Sandhed fremstilles for deres

Forstand ved Hjelp af Exempler og Inductioner, og tillige

oplyses dem sammes velgjorende Indflydelse af deres egen

Idee- og Erfaringskreds. Moralske Forskrifter gjbres be-

skuelige, ved at opsoge Anvendelsestilfælde i det menne-

skelige Liv, og ved udvalgte Exempler, tagne af den bi-

belske Historie, især af Jesu Levnet, samt den ældre og

nyere Historie. Hvad der saaledes ved forberedende og

medhjelpende Spbrgsmaale er blevet udviklet, tilstrække-

ligen forklaret og fattet, lader man dem tilsidst gjentage

med deres egne Ord og efter deres egne Begreber, for at

hæve deres moralske og religibse Fblelser til saa tydelige

og virksomme Forestillinger som mueligt. De af Bibelen

udvalgte simpleste og tydeligste Beviissteder, de ypperligste

moralske Sententser, samt Sangvers, der kort og kraftigen

indbefatte den naturlige og aabenbarede Religions vigtigste

Sandheder, gives dem til Udenadslæren. — 2. Klasse.

Det forhen Lærte fremstilles noiere og udførligere i sit

Omfang, Anvendelse og Folger, understottes med flere til

de allerede mere Svede Fatteevner passende Beviser og

for denne Alder forstaaelige Skriftsteder, og indprentes

derved desto dybere. Herved og overalt ved denne Un-

derviisnings videre Fremskridt maa det stedse blive Læ-
rerens Hovedbiemed, at skjærpe de religibse Fblelser, og

at fremme Anvendelsen af de erhvervede Kundskaber paa

det praktiske Liv. Lidt efter lidt ledes Disciplene nær-

mere til historisk Kundskab om Bibelen, og den første

Anviisning gives til at læse den med Nytte. — 3. Klasse.
i

Den hidtil givne theoretisk-p raktiske Underviisning bringes

til et mere systematisk Heelt, og Overbevisningen' om de

Sandheder, hvorpaa Menneskets Dyd, Sindsro og Forhaab-

'ning beroer, befæstes. Hovedbeviserne for Christendom-

mens Sandhed og Guddommelighed fremstilles for deres

Forstand, og deres Hjerter interesseres for dens Veldæ-

dighed. De vigtigste bibelske Beviissteder indprentes i

Hukommelsen, og de af det nye Testament uddragne efter-

læses Tid efter anden i Grundtexten. Ved denne Leilighed

gives en Forsmag paa det Særegne i det nye Testamentes

FIL B. 6

\

*
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1806. og Anviisninger at lede deres Fremgangsmaade. —
16. Juni. Ved Enden af hver Maaned har Lærerne til Stiftsovrig-

Sprog, hvilken fremdeles kunde næres ved at læse nogle

af de ypperligste Parabler, og af Jesu og Apostlernes Ta-

ler, især efter deres Fremstilling i Lucas's Skrifter. Hertil

kommer endnu en kort Indledning i Religionsbogerne, og

et Oversyn af Religionshistorien, saavidt dette for enhver

oplyst Christen er fornodent.

B. Geographie. — 1. Klasse. Begyndelsen skeer

med at bibringe Disciplene paa den fatteligste Maade de

nødvendigste Begreber om Globus, om Planiglobet, om den

Maade, hvorpaa en stor Gjenstand afbildes i det mindre,

om et Lands Forestilling paa Papiret o. s. v.
;

derpaa

foretages Kartet over Danmark eller Norge, og efterat dette

er sammenlignet med Europa, og Europa med Planiglobet,

skrides til en nærmere geographisk Kundskab om de danske

Stater. Af de ovrige europæiske Riger udmærkes blot det

Almindeligste om deres Beliggenhed, Grændser, Størrelse,

fornemste Bjerge, Floder og Stæder, vigtigste Mærkværdig-

heder, Hovedprodukter, hvorpaa et Lands Næring og

udenlandske Handel især beroer, og om deres Beboere

det, som mest kan tilvende sig Begynderes Opmærksom-

hed. Jo fjernere disse Stater ere fra Fædrenelandet,' desto

mere compendiarisk bliver Behandlingen. — 2. Klasse.

• Alle de Kundskaber, som ere anforte at skulle meddeles

i den forste Klasse, blive her mere og mere udvidede;

Landene inddeles noiere, og det allerede begyndte topo-

graphiske Bekjendtskab med dem gjores fuldstændigere.

Om Staternes naturlige Mærkværdigheder og politiske For-

fatning tilffiies saa meget, som disse Lærlingers Tarv, der

aldrig bor tabes af Sigte, udkræver. — For levende at

indprente Indbildningskraften Landenes Omrids , deres

Hoved- og Under-Afdelinger, de vigtigste Floders Lob og

de mærkværdigste Stæders Beliggenhed, anbefales den

Methode, at Disciplene, naar Kartet over et Land er

gjennemgaaet, eftertegne det forst i Læretimen, om endog

kun med grove Træk, paa Tavlen, siden nblere hjemme

paa Papiret. — 3. Klasse. I dette sidste Cursus ud-

vikles noget udforligere
(

de i de tvende forrige bi-

bragte Grundbegreber af den mathematiske og physiske

Geographie. Derefter forbindes med noiagtig Gjentagelse
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heden at indgive en skriftlig Indberetning om det af 1806.

dem i hver Specialklasse gjennemgaaede Pensum, og 16. Juni.

af den forhen indsamlede topographiske Kundskab om
Europa, som endvidere berigtiges og foroges, en hensigts-

passende Underviisning om denne Verdensdeels Statistik.

Denne statistiske Underviisning er omstændeligst ved Fæ-

drenelandet og de Lande , med hvilke det staaer i nær-

mere Forbindelse. Ved de bvrige anfbres blot det Almeen-

nyttigste og Mærkværdigste om deres Befolkning, Indbyg-

gernes særegne Levemaade og Sæder, deres Handel med

Natur- og Kunstprodukter, Regjeringsformen og Statsbe-

styrelsen. Endelig forbeholdes denne Klasse nærmere at

lære at kjende de andre Verdensdele og de til samme

horende Lande, især Ost- og Vestindien, og de forenede

nordamerikanske Stater.

C. Historie. — 1. Klasse. Her, hvor det især

kommer an paå at opvække den første Interesse for Hi-

storiens tilkommende Studium, kan Elementarunderviis-

ningen kun være fragmentarisk. Af den ældre, midlere

og nyere Historie fortælles de vigtigste Mænds fornemste

Levnetsomstændigheder og Bedrifter, samt nogle af de vig-

tigste Begivenheder, især af Fædrenelandets Historie, som

lade sig fremstille paa en for denne Alder tillokkende

Maade. Ved disse Fortællinger, som ordnes efter Tids-

følge, lægger Læreren stedse en saadan chronologisk Tabel

til Grund, som kan være passende til Omfanget af den

historiske Underviisning i Begyndelsen. Paa den her lagte

Grund bygges i 2. Klasse en kortfattet Underviisning i

Verdenshistorien, eller en universal -historisk Udsigt over

Folkenes og Staternes politiske Forandringer, uden at

indlade sig ved nogen Deel deraf i en altfor omstændelig

og derfor her ganske upassende Vidtløftighed. I Foredraget

haves bestandig Hensyn til visse Hovedpersoner, Epocher

og Synchronismus. Ikke alene det nylig Fortalte, men

ogsaa det forhen Omhandlede maa flittigen igjentages, og

i tvende Aar skal dette hele Cursus være tilendebragt. —

.

3. Klasse. 1 et nyt Cursus af tvende Aar gjennemgaaes

udførligere (Jen forhen kortere behandlede gamle, især

græske og romerske Historie, i tvende Timer om Ugen.

Derved maa tillige, efter en foregaaende almindelig Udsigt

over den gamle Verdens Lande, meddeles en speciel Kund-

6*
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4806. dets Behandling. Af disse Indberetninger, som især sigte

16. Juni. til at der kan haves Indseende med Undervisningens

skab om den gamle Geographie, med bestandig Henviis-

ning til d'Anvilles Landkart: De andre Timer anvendes

paa den europæiske og is$er den danske Statshistorie.

Ved denne hele Underviisning anstilles idelig Gjentagelse,

deels mundtlig ved Sporgsmaal af Læreren og sammen-

hængende Fortælling af Disciplene, deels skriftlig. Frem-

» for alt anbefales Brugen af de bedste historisk-chronologiske
.

Tabeller, samt andre mnemonistiske Hjelpemidler.

D. Arithmetik. — 1. Klasse. Begyndere oves til—

strækkeligen i de saakaldte fire Species i ubenævnte og

benævnte Tal, og derpaa i Regula de Tri. Fremgangs-

maaden ved hver af disse Regningsarter forklares paa

Tavlen. Naai Disciplene have fattet den, vedbliver Læ-

reren at opgive Exempler saalænge, indtil de have bragt

det til Færdighed i at anvende Reglerne paa forekommende
_

TiliældC. Exemplerne tages af det daglige Liv, og med

det samme gjbres de bekjendte med de brugeligste Ind-

delinger al' Maal, Vægt og Mynt. Tid efter anden ind-

fores Regningsopgaverne, hvilke paa Tavlen enten i Lære-

timen eller hjemme ere udarbeidede, af hver Discipel i en

egen Bog, og disse Boger forelægges Læreren til Gjen-

nemsyn. — 2. Klasse. Efter at Disciplene have i forste

Classe opnaaet en Færdighed i de almindelige Regnings-

arter, forklares dem her Grundene til Reglerne. Med
• •

fortsatte Ovelser i at regne med Zifrer forbindes Ovelser i

at regne i Hovedet. Hertil kommer Anviisningen til Brok-

regningen og de ovrige sammensatte Regningsmaader. Idet

ogsaa Færdigheden deri befordres, gives stedse Anledning

til Eftertanke over Grundene for Reglerne. Hvor Fore-

draget af Beviserne vilde falde for vanskeligt, bliver disses

Udvikling forbeholdt det sidste Cursus. — 3. Klasse.

Det hele Cursus af den almindelige Arithmetik igjentages

atter i Sammenhæng, hvorved Grunden til Reglerne for

disse Regningsarter endnu noiere og fuldstændigere for-

klares. Desuden læres Regningen med Decimalbrok,

Theorien om Qvadrat- og Cubiktal, Proportioner, Progres-

sioner, Logarithmer og Begyndelsesgrundene til Bogstav-

* regningen,
. Foredraget af disse til den mathematiske
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Oeconomie, samt rned det Forhold, hvori den Tid, der 1806.

anvendes, til hvert enkelt Pensum, staaer lil det hele i 16. Juni.

Undervisningsplanen bestemte Skolecursus, indsender

Stiftsøvrigheden aarlig en af samtlige Lærere undertegnet

Afskrift til Directionen, og Originalerne, der betegnes

med fortlobende Nummere, bevares i Stiftets Archiv.

III. For at befordre en mere passende Inddeling

af Lectionerne, og de dertil bestemte Skoletimer, har '

Directionen - ladet udkaste den under Nr. 5 vedfoiede

Lectionstabel. Ligesom i alle lærde Skoler i Landet

er Mandagen regnet til de ordentlige Skoledage, og

hver Dag om Ugen Læretimernes Antal fastsat til 7. —
I Betragtning af, at særdeles Omstændigheder kunde

gjore det umuligt punktlig at fdlge denne Tabel, vil

Directionen ikke have den anseet for en uforanderlig

Norm, men den venter, i Tilfælde at man afviger fra

den, at de Grunde, som gjorde saadant nodvendigt, i

den næste Indberetning angives. — Ved det antagne

Arithmetik henhorende Kundskaber er her aldeles syste-

matisk.

E. Geometrie. — i. Klasse. Begyndelsen skeer

men* at anfore Disciplene til en historisk Kundskab om
de mathematiske Linier, Figurer og Legemer, deres Con-

struction og Tegning, hvorved de gjores bekjendte med
det geometriske Sprog. Derpaa gaaes over til de almin-

deligste Læresætninger og de letteste Opgaver, og An-
viisning gives til deres almeennyttigste Anvendelse. —
2. Klasse. Her begynder Geometriens mere videnskabe-

lige Behandling. Ved at gjentage og udvide det, som
forhen blot historisk ,var blevet fremsat, tilfoies de fatte-

ligste mathematiske Beviser, saa at Disciplene ikke blot

lære at forstaae, men og selv at udvikle dem skriftlig og •

. mundtlig. Naar Tiden tillader det, tilfoies til den theo-

retiske Geometrie Grundsætningerne af den praktiske. — '

Commissionen angaaende Universitetet og de lærde Skoler.

Kjbbenhavn den 24. April 1805.

Frederik Christian.

Nic.Edinger Balle. Q. G. Moldenhawer. Kjerulf. K.L.Rahbek.
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1806. Time-Antal vil det ikke mangle Disciplene paa Tid til

16. Juni. at bve deres Kræfter ved private Beskjæftigelser, uden

hvilke endog de ivrigste Bestræbelser fra Lærernes

Side umuligt kunne lykkes. Denne Privat-FIid kan især

i den Alder, hvori de islandske Disciple allerede be-

finde sig, paa mangfoldige Maader sysselsættes: ved

Lectionernes Repetition, ved Forberedelse paa dem,

ved skriftlige Arbeider, ved Udenadslæren, ved egen

Lectiire. — Til Repetition maae alle uden Forskjel hol-

des, og den derpaa anvendte Flid maae Lærerne ikke

forsomme ved den næste Times Begyndelse at prbve.

Derimod kan Forberedelse paa Lectionen i dens hele

Omfang for storste Delen blot finde Sted i den overste

Afdeling af de allerede mere ovede Disciple. Af disse

kan man fordre, at de for sig selv gjennemgaae det

næste Afsnit af den Skribent, som i Skolen skal for-

klares, opsbge i deres Ordbog de dem ubekjendte

Ord og Talemaader, og saaledes selv arbeide i For-

veien, inden det af Læreren forklares. — De skriftlige

Arbeider maae ikke blot bestaae i Oversættelser og

Slilebvelser, men ogsaa i skriftlig Optegnelse af et i

de videnskabelige Læretimer afhandlet Pensum, i sam-

menhængende Fremsættelse af en tilborlig fattet Materie,

af hvilken Disciplen under den mundtlige Underviisning

blot havde noteret Hovedbegreberne, eller de fornemste

historiske Data, saasom Navne, Tal og deslige. — l een

Time ugentlig maae anstilles Declamations-Ovelser, snart

i Modersmaalet, snart i „det danske og latinske Sprog,

hvortil passende Steder udhæves og disse Ord for Ord

Hukommelsen indpræntes. — Endelig maa med de

, foromtalte Privatbeskjæftigelser, for hvilke en vis Orden

beslemmes, ogsaa den forbindes, der bestaaer i en vel

ordnet Læsning af nyttige og dannende Skrifter. Den

er ligesaa passende for denne Skoleungdoms Alder,

som svarende til dens Fornbdenheder. Men for at

Hensigten kan opnaaes, for at derved den sædelige
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Foleise kan forædles, Forraadet af tydelige Begreber 1806.

og almeennyttige Kundskaber forøges, Smagen og Fore- 16. Juni.

draget dannes, maa Valget af de Boger, som gives
^~~>^~

Disciplene i Hænder, være meget omhyggeligt, og der-

for overdrager Directionen til Lectoren, som Skolens

umiddelbare Opsynsmand, at lede Disciplenes Privat-

Lectiire. Af ham venter man ogsaa, at han vil lade

sig det være fortrinligt magtpaaliggende, med sine Med-

lærere at overlægge og aftale, hvorledes de omtalte

Privat-Beskjæftigelser kunne fordeles - paa de enkelte

Dage i Ugen og i Maaneden, og i hvilken Fblge de

maae afvexle, for at paa den anden Side Privatfliden

ikke overspændes, Kræfterne ikke svækkes, Arbeidslysten

ikke formindskes. Disse Overlæggelser og Aftaler maae

fornyes ved hvér Maaneds Begyndelse, og de derom

tagne Beslutninger indfores i Lectorens aarlige Indbe-

retning til Directionen, hvilken ikke vil undlade at ' i

henvende en særdeles 'Opmærksomhed paa denne Gjen-

stand.

IV. Meget behageligt har det været Directionen,

at bemærke, at enhver Lærer for sin Deel har bestræbt

sig for at gjore den tilsigtede Brug af de i forrige Aar

oversendte literaire Hjelpemidler; i hiin fandt den det
i -

ønskeligste Motiv til at være betænkt paa de sidstes

Formerelse. Hvad for denne Gang oversendes, sees

af den under Nr. 6 vedføjede Designation. Samtlige

Lære- og Læseboger, hvoraf der ere afsendte mere end

8 Exempiarer, ere bestemte til Fordeling mellem de

Disciple, som endnu savne dem. Stipendiaterne er-

holde dem gratis; de bvrige overlades de for den ved-

tegnede Indkjøbspriis, og Indlægten derfor tilfalder

Skolebibliotheket. Dog overlades det til Stiftsøvrighe-

den, med rlensyn til Omstændigheder at eftergive dem

denne Udgift. Alle andre Boger, hvoraf vel flere Ex- 1

emplarer,x men dog ikke mere end 8, eller endog færre,

forefindes,, blive Skolebibliotekets Eiendom, og leveres
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1806. samme tilbage aT de Disciple, som de enten til Skole-

16. Juni. eller Husbrug mod Beviis have været betroede. — Ved

denne Leilighed anmoder man tjenstligst Stiftsøvrighe-

den om, saavidt Omstændighederne tillade det: —
1) at drage Omsorg for et passende Locale, hvori

Skolens Bogsamling kan opstilles. — 2) behageligen at

foranstalte, at Directionen saasnart mueligt forsynes

med en Fortegnelse paa de Boger, som enten fijr den

i . forrige Aar skete Afsendelse befandtes i Skolebiblio-

. theket, eller siden denne ere tilkomne, oa at i denne

Fortegnelse den behorige Nbiagtighed i Henseende til

Angivelsen af Trykkested, Aarstal og Udgave, bliver

iagttaget. — 3) at tilkjendegive Vedkommende, at i

Fremtiden uden Directionens Vidende ingen directe

Bestillinger for Skole-Bibliotheket maae skee, men at

Lector og de ovrige Lærere igjennem Stiftsøvrigheden

maae indsende deres Forslag og Onsker angaaende

nye Bogers Anskaffelse til Directionen , der i denne

Henseende vil fbie den fornodne Anstalt. Den konge-

lige Direction for Universitetet og de lærde Skoler den

16. Juni 1806.

[Bilag Nr. 2.]

Schkma til den specielle Censurprolocol.

Disciplens Navn

Naturgaver SkolefHd Privat flid Fremgang Sæder

•

Saaledes efter Directionens Befaling i dens Sekretariat affattet.

Kjfibenhavn, den 16. Juni 1806.
x

Engelstoft.

i
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[Bilag Nr. 3.]

Schema til den almindelige Censurprotocol.

1806.

16. Juni.

[1. Side.

I

, Nr. =

•

•

Navn

-

i

Forældre

Fbdeaar og Sted

Indtrædelses Tid

Forflytningen i Specielklasserne

Dimission

Testimonium

[2. Side.]
»

\ * v

Naturgaver Skolcflid Privåfflid

Fremgang Sæder

[4. Side.]

Udfald af Examino Stipendier

. i: -

fe

Saaledes efter Directionens Befaling i dens Sekretariat affattet

Kjbbenhavn den 16. Juni 1806.

Engelstoft.
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1806.

16, Juni.

[Bilag

Schema til Lectionstabel 1

Mandag

Kl. 8—9

— y— io

1

— 10—11

— 11—12

— 2—3

— 3-4

- 4-5

Tirsdag Onsdag

Latin. II.

Adj. J. Johnsen.

Græsk. I.

Adj. G. Paulsen.

Græsk. II.

Adj. Paulsen.

Latin. I.

Adj. Johnsen.

Religion. II.

Lector Johnsen.

Lut. StilSvclse. I.

Adj. Johnsen.

Religion. I.

Leet. Johnsen.

tøl. StilOvelsc. II.

Adj. Paulsen.

Lat. Stilovelse. II;

Leet. Johnsen.

Dansk. I.

Adj. Johnsen.

Gcographic.
Adj. Paulsen.

Det nye Testamentes
Exegese for Sclecta.

Leet. Johnsen.

Historie.

Adj. Paulsen.

Latin. II.

Adj. Johnsen.

Græsk. I.

Adj. Paulsen.

Græsk. II.

Adj. Paulsen.

Latin. I.

Adj. Johnsen.

Religion. II.

Leet. Johnsen.

Isl. Stil6velse. I.

Adj. Paulsen.

Religion. I.

Leet. Johnsen.

Dansk. II.

Adj. Johnsen.

Hebraisk.
Leet. Johnsen.

Dansk. I.

Adj. Johnsen.

Arithmctik.
Adj. Johnsen.

Det nye Testamentes
Exegese for Sclecta.

Leet. Johnsen.

Historie.

Adj. Paulsen.

Latin. II.

Adj. Johnsen.

Græsk. I.

Adj. Paulsen.
$ - ?

Græsk. II.

Adj. Paulsen.

Latin. I.

Adj. Johnsen.

Religion. II.

Leet. Johnsen.

Lat. Stil5vclse. I.

Adj. Johnsen.

Religion. I.

Leet. Johnsen.

Isl. StilOvelsc. II.

Adj. Paulsen.

Lat. StilOvelse. II,

Leet. Johnsen.

Dansk. I.

Adj. Johnsen.

Geographie.
Adj. Paulsen.

Catechctik
for Seleeta.

Leet. Johnsen.

Historie.

Adj. Paulsen.

Saaledes efter Directionens Befaling

Kjbbenhavn

) 1 Beretning fra Lector Theologiæ, dat. Lambhus 18. Junii

1807, anmeldes de Afvigelser fra dette Schema, som havde

fundet Sted i Skolesemestret 1806—1807, med Biskoppens

Indvilligelse. Disse Afvigelser bestode fornemmelig deri,

at Onsdag og Loverdag Eftermiddag 3—4 og 4—5 gaves



\ -

Ukiv.-Dir. Skrit. ang. Skolens Organisation. 75

Nr. 5.] .
- - ^

for Islands latinske Skole i Aaret 1806.

rit «

Torsdag r redag LOvcrdag

Latin. II. Latin. II. Latin. II.

auj. uonnsen. Auj. j olinsen. auj. uonnsen.

Græsk. L Græsk. I. Græsk. I.

Adj. Paulsen. Adj. Paulsen: Adj. Paulsen.

Græsk. II. Græsk. II. Græsk. II.

auj. i auisen. auj. Jrauisen. Auj. i auisen.

Latin. I. Latin. L Latin. I.

Adj. Johnsen. Adj. Johnsen. Adj. Johnsen.
•*

Religion. II. Religion. II. Religion. II.

Leet. Johnsen. Leet. Johnsen. Leet. Johnsen.

|IsI. Stil6velsc. I. Lat. Stil6velse. I. Isl. Stilovelsc. I.

Adj. Paulsen. Adj. Johnsen. Adj. Paulsen.

Religion. I. Religion. I. Religion. I.

J.*r(. I. »MMillM il. I.« < l. fJUUllaUU. I.* < 1. u CHlJlaHJ.

Dansk. IL Isl. Stilbvelse. II. Dansk. II.

Adj. Johnsen. Adj. Paulsen. Adj. Johnsen.

Hebraisk. Lat. Stil&vclse. II. Declama- i

Leet. Johnsen. Leet. Johnsen. tion. I. f Leet.

Dansk. L Dansk. I. Declama- \ Johnsen.

Adj. Johnsen. Adj. Johnsen. tion. II.
'

Arithmetik. Geographie. Arithmetik.

Adj. Johnsen. Adj. Paulsen. Adj. Johnsen.

Dét nye Testamentes Det nye Testamentes Catechetik
Exegese for Sclccta. Excgese for Selecta. for Selecta.

Leet. Johnsen. Leet. Johnsen. Leet. Johnsen.

Historie. Historie. Historie.

Adj. Paulsen. Adj. Paulsen. Adj. Paulsen.

i Secretariatet affattet.
i

16. Juni 1806.

Engelstoft.

Fritid, og Timerne 2—3 paa disse Dage bleve derfor ander-

ledes udfyldte end Schemaet foreskrev, nemlig:

Onsdag 2—3: Historie. Adj. Paulsen.

Loverdag 2—3: Catechetik. II. Leet. Johnsen.

Arithmetik [eller Dansk]. Adj. Johnsen.

4806.

16. Juni
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1806. Directionen for Universitetet og de lærde
16. Juni.

Skolers skrivelse til Stiftsøvrigheden i Island,

ang. Bessastad Skoles Organisation. Khavn

16. Juni 1806. — Uriiy. Dir. Copieb. 1. August 1805

til 26. August 1806. Nr. 522. L. Engelstofts Universitets- og

Skole-Annaler 1813, S. 208-210, jevnf. 222-223.

Directionen er betænkt paa at see den lærde Skole

i Island organiseret efter lige Grundsætninger med dem,

som ere antagne for de i Danmark og Norge reforme-

rede Skoler, forsaavidt disse Grundsætninger for Island

kunne være anvendelige. De fbrste og væsentligste

Hovedpunkter, som man i dette Oiemed har anseet

for antagelige, ere fblgende:

1) Skolen skal have 3 Klasser, og foruden disse

en Selecta for de saakaldte Dimisser, det er for dem,

som f Skolen forberedes til geistligt Embede og dertil

kunne befordres uden at have taget academisk Examen.

— 2) De for alle 3 Skoleklasser fælles Underviisnings-

Gjenstande ere: det islandske, danske og latinske Sprog,

Religion, Historie, Geographie, Arithmetik; i anden og

tredie Klasse læres ogsaa det græske Sprog og Ele-

mentår-Geometrien, og i den tredie endvidere en for

den islandske Skole-Ungdom passende Encyclopædie

af de almeennyttigste Kundskaber, samt, saavidt dertil

er Tid, Begyndelsesgrundene i det hebraiske Sprog for

dem, der agte at fortsætte det theologiske Studium ved

Universitetet. Hver Lærer underviser i de ham tillagte

Lærefag igjennem alle Klasser, naar Lærefagets Omfang

det tillader. — 3) I Selecta, som alene er bestemt til

at danne til geistlige Embeder, forsaavidt dertil fra den

islandske Skole kan dimitteres, bliver at foredrage po-

pulair Dogmatik og Moral, samt Exeg^se af det Nye

Testamente og det væsentligste af Religions-Historien.

Ogsaa gives Disciplene den theoretiske og praktiske

Anviisning til at prædike og catechisere. — 4) Samtlige

Lærefag deles imellem 4 Lærere. Een af disse over-
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drages Rectoratet. De ovrige Skolens Lærere og Be- 4806.

tjente éré ham underordnede. — 5) Lære- og Læse- 16. Juni.

boger blive nærmere foreskrevne. Indtil de nødven-

digste Elemeutair-Bbger kunne udkomme i god islandsk

Oversættelse hjælper enhver Lærer sig saa godt han

kan med danske eller latinske Haandbbger. — 6) Der.

blive 7 Læretimer om Dagen: 4 om Formiddagen og

3 Eftermiddag. Mandags -Ferier falde bort. Lections-

Tabeller tilstilles fra Directionen. — 7) I de sidste 8

til 10 Dage af JunrMaaned holdes den aarlige Examen.

Forst prbves da alle Klasser i enhver af de anordnede

Underviisuingsgrene; dernæst holdes Examen i Selecta,

forst for dem, som endnu skulde forblive i denne

Klasse, siden for dem, som dimitteres. Disse Examina

organiseres i Lighed med den Orden, som er fore-

skrevet for Examina i de lærde Skoler i Danmark og

Norse, forsaavidt denne Orden ved den islandske Skole

kan. blive anvendelig. 8) Den aarlige Skoletid varer

fra 24. Septbr. til i. Julii, — 1 Maanederne Juli og

August, indtil 24. Septbr., er det Disciplene tilladt at

være fraværende. Men for dem, der ikke ville benytte

sig af denne Tilladelse, maa sorges, at de have For-

pflegning paa Stedet og ere under Opsyn og Beskjæf-

tigelse. — 9) For at blive optaget i Skolen som Stipen-

diat udkræves, at det Subject, der melder sig, maa

kunne fremlægge Vidnesbyrd om gode Anlæg til de

videnskabelige Sludia. Fremdeles maa han have fyldt

sit 14dc Aar, kunne læse og skrive, og være bekjendt

med de fbrste Grammaticalia i Latinen og Begyndelses-

grundene af praktisk Regning. — IO)Naarden islandske *

Skole nu gives lignende Indretning med de ovrige danske .

og norske Skoler, da ventes Landets Ungdom at kunne

oplæres i Landet selv. Vil imidlertid Nogen benytte sig

af Skole-Underviisning i Danmark eller Norge, da skal

i de Skoler, som ere forpligtede til at modtage Disciple

fra Island, herefter som hidtil være nogle Pladser og

nogle Stipendier -for saadanne.—- 1 f) Foruden de islandske
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- 1806. Stipendiater, som studere Chirurgie, skal endvidere 9

16. Juni. Stipendiater ved Universitetet nyde saadan Understbt-

'
n jng ?

som til deres nbdvendige Udkomme kan være

tilstrækkelig, naar de have overstaaet Examen Artium

med Held. Denne Underslotning tilstaaes dem dog

kun forst for et academisk Semestre. Det kommer

dernæst an paa deres Flid, Sæder og Forhold, om og

hvorledes de kunne vedblive at nyde Understbtningen

i 4 Aar. — 12) Antallet af de Stipendiater, der i den

islandske Skole kunne optages, sættes for det fbrste til

30. Disse skulle boe i Skolebygningen, og der holdes

for dem en egen Oeconomie. De staae, ogsaa udenfor

Skole- og Arbeidstimerne. under passende Opsyn af

Lærerne, af hvilke hver af Rektor anvises sin Deel

heri. Enhver Discipel, som ikke henhbrer lil disse 30

Stipendiater, maa holde Skolen fuldkommen skadeslbs

for Bekostningerne ved sit Ophold, enten ved Betaling

i Penge eller ved at levere Proviant in natura; dog har

han Logie og Underviisning frit. — 13) Til Oecono-

miens Fbrelse ansættes en egen Oeconomus. Han

sorger under Rektors umiddelbare Opsyn for samtlige

Inventarium, for Disciplenes Spisning, Klædning, Vadsk,

kort sagt: for alle deres huslige Fornbdenheder, efter

Forskrift af et udfbrligt Reglement, som herom bliver

at udstæde. — 14) Skole-Directionen ilsland ere: Stift-

amtmanden og Biskoppen, og hvo Hans Maj*, ellers

maatte finde for godt dem i den Henseende at tilfor-

ordne. Til disse Directeurer henvender Rektor
,
sig i

alle Sager Skolen vedkommende, allsaa og med sine

Forestillinger til Directionen her, hvilke de indsende

> med deres Betænkninger. Til dem meddeler ogsaa

Directionen her dens Resolutioner, for ved dem at be-

kjendtgjbres Skolen. — 15) Enhver Lærer, har fri Bolig.

Er han gift maa han selv sbrge for alle sin Hushold-

nings bvrige Fornbdenheder. De ugifte Lærere have

derimod alting fuldkommen frit. De spise med Disci-

plene og sove paa disses Soveværelser, og fore her

**>
l *

**" j ^ .
• ~

\
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Opsynet over Orden, Reenlighed og Sæder. — 16) Forend 1806.

Directionen allerund. foredrager disse Punkler for Hans 16. Juni.

Majt. udbeder den sig at Stiftsøvrigheden , i Forening

med Lector Johnsen, vil gjennemgaae dem, og derefter

meddele Betænkning, om Noget deri, især med Hensyn

til det Locale i Island, skulde være at foreslaae til

Forandring og Forbedring. — Ved trende af Punkterne

maa man endvidere udbede sig tilfoiede Forsiage til

flere Bestemmelser; det er nemlig: a) ved 7. Punkt, om
Organisationen af Skole-Exarnina. - • b) ved 9. Punkt,

om Attester for Bekvemhed til Studeringer, af hvem

nemlig disse skulle udstædes, og hvorledes forekommes,

at Ingen skulle foretage lang Reise til Skolen forgjæves..

— c) ved 13. Punkt, om Oeconomus og Oeeonomien.

— Denne er vistnok een af de vigtige og tillige van-

skelige; som særdeles Gjenstande for Overvejelse og

Forsiage i den Henseende blive at tage i Betragtning:

1) hvorledes Disciplenes Kost, Vadsk og ovrige For-

nodenheder reglementeres; - 2) paa hvilke Vilkaar

Oeconomus antages, enten nemlig med fast Lon og

visse oeconomiske Fordele, og da at fore Oeeonomien

for Skolens Regning, og da at aflægge Regnskab derfor,

eller og som Gontrahent, mod vis Betaling for hver
,

Kostgjænger, hvilken Betaling da ogsaa maatte indbe-

fatte det, som udfordres til Oeconomie- Udkomme; —
3) om der kunde være Tilfælde, i hvilke det blev Oeco-

nomus altfor vanskeligt eller maaskee ikke mueligt,

undtagen mod særdeles overdrevne Priser, at anskaffe
i

det fornodne Forraad af Viclualier, og i saa Fald: om
nogle og da hvilke Foranstaltninger kunne fra Ovrig-

hedens Side være _at træffe, til derpaa at raade Bod.

Om til Exempel til Skolen kunde overlades af den Fisk,

der ydes til Kongen in natura, eller hvad Andet? —
Directionen vil ved denne Punkt om Oeeonomien blot

nævne en Indretning, som er indfort ved en Stiftelse

her i Landet, og som hidtil har haft gode Fblger. Man

har nemlig, efter Erfaringer og Provekogninger , noie



80 * Univ. Dir. Skriv. ang. Skolens Organisation.

bestemt, hvor meget af hvert Slags Victualier som daglig

behdves til den reglementerede Kost for et vist Antal

Personer. Disse Victualier har man anslaaet til gangbar

Priis efter Middelaar, og derefter beregnet hvad Oeco-

nomus faaer for enhver Persons Kost daglig. Til de

Tider, naar Victualierne indkjobes, maa han erklære

om han kan selv anskaffe dem til den Priis, som er

lagt til Grund for hans Betaling; hvis ikke, leveres de

ham af Directionen, som indkjober dem. imod at han

i derfor erstatter forbemeldte Priser. Derved forvisses

Kostgjængerne altid lige god Porpflegning, Oeconomus

er sikkret for Tab, som han ikke bor bære, og Stiftelsen

undgaaer utidige Klager. — Om Noget heraf kunde

være brugbart ved Skole-Oeconomien i Island henstilles

til Overveielse. — Til Slutning anmodes Stiftsøvrigheden

behageligen at opgive, hvor mange Embeds-Vacancer,

især af geistlige Embeder, aaiiig efter Middeltal

kunne beregnes for Island, og om det nu foreslagne

Antal af Disciple kan ansees. for tilstrækkeligt til Va-

cancernes Besættelser i sin Tid, eller om Skole -Disci-

plernes Antal i Hensyn hertil maatte foroges, og Skole-

Indretningen da i lige Forhold udvides. Den kongelige

Direction for Universitetet og de lærde Skoler den 16.

Junii 1806.

4. juii. Kongelig Resolution ang. den islandske Ma-

trikel - Commissions Ophævelse. Frederiksberg

den 4. Juli 1806. Commissionen havde i Aaret 1805

tilendebragt sin Forretning, og uman er nu her i Kammeret

beskjæftiget med at forfatte Matrikulen", efter at have delibe-

reret med Commissionens Medlemmer under deres Ophold i

Khavn i afvigte "Vinter. „Imidlertid vil endnu nogen Tid med-

gaae, forinden vi see os- istand til at forelægge D. Majt. be-

meldte Matrikul til allernaad. Approbation". Derimod maatte

Kammeret nu, da Deliberationerne vare til Ende og to af

Medlemmerne ifærd med at reise til Island, foreslaae Com-
missionens Ophævelse ved denne Maaneds Udgang, og følgelig

at deres Lbn skulde til samme Tid gaae ind. — „Commissio-
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uens Forretning har Kammeret Aarsag til at ansee meget vel 1806.

udfort, os derhos har den viist en udmærket Bestræbelse for *

i TI"
sammes hurtige Fremme, saa at Jordtaxeringen endog ei' til-

endebragt i noget kortere Tidsrum end den Tid af 6 Aar, som

Kammeret havde antaget dertil at kunne medgaae". Kammeret

indstiller derfor Medlemmerne til Belbnninger paa den i Re-

solutionen anførte Maade. (Torest. 19. Juni.) Rentek. Norske

Relat. og Resol. Prot. 87, Nr. 85.
"^

t

Den Gommission, som under 18. Junii 1800 blev

anordnet til at foretage den til en ny Matrikuis Forfat-

telse fornodne Taxation af Jorder i Island, ville Vi

herved have ophævet. Og har' Vort Rentekammer at

tilkjendegive Commissionens Medlemmer Vort allernaad.

Velbehag med deres tilendebragte Forretninger. De

bemeldte Commissions Medlemmer tillagte Lonniug

ophore med afvigte Junii Maaneds 'Udgang.' Derimod
,

forunde Vi allernaad.: a) Amtmand Stephensen aldeles

gratis den for ham paa Amtmands-Embedet for Vester-

Amtet i Island ynder 6. i
.
forrige Maaned udfærdigede

Bestalling, hvis Indlbsnings-Gebyhrer, 276 Rd., saaledes

i Regnskabet blive at tage til Afgang. — b) Cancellie-

Secretaire Sivertsen 333 Rd. 32 Sk. aarlige afkortnings-

frie Vartpenge af Finantskassens Pensionsfond, indtil han

paa anden Maade kan blive befordret, samt en Grati-

fication engang for alle af 250 Rd. af Finantskassen. —
c) Kammer-Secretaire og Sysselmand Briem 500 Rd; i

Gratification engang for alle af samme Kasse; og —
* . ..."

d) Friderich Abraham Kolvig 80 Rd. i Gratification en-

gang for alle af Rentekammerets Extrafond, hvorhos,

denne Sidstnævnte desuden bevilges i 2 Aar 200 Rd.

afkortningsfrie aarlige Vartpenge af Pensionsfondet, imod

at han imidlertid gaaer vedkommende Gontoir under

Rentekammeret tilhaande med Oplysninger i Henseende

til den islandske Matrikuis Forfattelse og de deraf fly-

dende Foranstaltninger. — Friderichsberg Slot den

4. Juni 1806 1
.

') Communication til Finantskasse-Directionen i Rentek. Skriv.

7. Juli 1806, til Landfogden i Island og Commissionens

VU. B. 6
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Cancellie-Circulaire til Stiftamtmanden, Amt-
•r ^

mændene og Landsoverretten i Island, ang. Be-

regningen af et Lod Solv. Khavn den 8. Juli

1806. — Bekjendtgjorfc ved en Skrivelse fra Stiftamtmand

Trampe 6. Oktbr. 1806, som er trykt i Landsoverrettens Pu-

blicanda Nr. 2, S. 7 ; Canceliiets Skrivelse (til Overretten) er

og bemærket som publiceret i Landsoverretten 25. August 1806.

Canc. 3. Departem. (Norske Justits-Departem.) Brevb. 1806,

Nr. 1477-1478. Fogtm. VI. 13, 581—582.

P. M. Da det -for Gancelliet er andraget, at der i

Island skal være forskjellige Meninger om, hvorledes

Boder, som ere bestemte til Lod Solv, bor beregnes,

saa skulle man, for at der i denne Henseende kan haves

en almindelig Regel, herved tjenstl. tilmelde (Tit.) [til

fornoden Efterretning og Bekjendtgjorelse for Vedkom-

mende * at 1 Lod Solv bor beregnes paa Island til

48 Sk. Courant, ligesom det ved Praxis er antaget i

Danmark. — Det kongel. Danske Gancellie den 8. Julii

1806..

8. juii. Cancellie-Skrivelse til Justitiarius og ovrige

Tilforordnede i Islands Landsoverret, ang. Ov-

righedens Publicationer ved Overretten. Khavn

den 8. Juli 1806 2
. — Publiceret ved Landsoverretten

i Island den 25. August 1806. — Canc. 3. Departem. (Norske

Justits-Departem.) Brevb,. 1806, Nr. 1486—1487.

P. M. I Skrivelse af 29. Martii sidsti. have DHrr.

Tilforordnede i Landsoverretten i Island indslilt, at det

maatte være Retten tilladt at udsætte den til Ovrigheds-

Publicationers Modtagelse i Martii Maaned befalede

/ Session, enten til den næste Session eller til den fbrste

Medlemmer samt Finants-Collegium i Skriv. 8. Juli s. A.

(Isl. Copieb. Litr. 6, Nr. 511, 513—516, 518-519).
l

) fra [ udeladt i Skrivelsen til Landsoverretten.

*) Canc. Skriv. 6. Oktbr. 1807.

i
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Session i April Maaned. — Efter desangaaende at have

corresponderet med det kgl. Rentekammer, skulle man

tjenstl. melde, at der efter de oplyste Omstændigheder

Intet findes herimod at erindre. — Det kongel. Danske

Gancellie den 8. Julii 1 806 J
.

' Kongelig Resolution ang. Islands Fritagelse 18 - Juli -

for Bidrag til Indqvarterings-Omkostninger. Fre-

deriksberg den 18. Juli 1806*. — I Anledning af

For. 9. Mai 1806 § 46 havde Finants-Commissionen givet Be-

tænkning, og deri foreslaaet blandt Andet: Mat Island, Fær-

oerne og GrSnland ikke bor inddrages under Repartitionen",

hvortil Kammeret foier Finmarken, og Bornholm med Modifi-

cation (Forest. 3. Juli). — Rentek. Danske Relat. og Resol.

Prot. 1806 B, Nr. 170; Resolutionen selv i Rehtek. Norske
'

Relat. og Resol. Prot. 87, Nr. 90. — Uddrag.
•

Til Erstatning af de af Vores Kasse for Aaret '805

og den forste halve Deel af indeværende forskudsviis

udbetalte overordentlige Indqvarterings -Omkostninger,

.... Finmarkens Fogderie, Island, Færoerne og GrSn-

land fritage Vi for denne Gang fra at udrede Bidrag

til fornævnte Omkostninger. — Friderichsberg Slot den

18. Julii 4806. . .

Regulativ for et Stipendium for chirurgiske s. August

Studerende, som skulle ansættes i Landmilitair-

Etatens Tjeneste. Kjobenhavn den 8. August

1806..— Efter Correspondence mellem General - Commis-

sariats-Collegium og Sundheds-Collegium indstillet og appro-

beret af Kongen. Ved kgl. Resol. 3 1. Novbr. 1819 be-

vilges chirurgiske Studerende fra Island Stipendier

ved det chirurgiske Academie paa de i dette Regulativ be-

) Canc. Skriv. s. D. til Stiftamtmanden og Amtmændene i

Island, hvorved Indholdet heraf communiceres (Cancell.

Brevb. sst. Nv. 1479—1480).
J

2
) kgl. Resol. 3. Juli 1807.

6*
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1806. stemte Betingelser, hvilke derfor ville blive anforte under be-

>^^sm— meldte kgl. Resolution 11. Novbr. 1819. — Regulativet findes
8. August.

tiykt . petersens Dansk e Medicinal -Lovgivning II. 1, 19-42.

22. August. Reskript til Stiftamtmanden og Biskoppen

over Island, ang. Overdragelse til dem af Hos-

pitalernes og Tugthusets Bestyrelse. Frederiks-

berg den 22. AugUSt 1806. — Cancell. 4. Depart.

Registr. 1800-1808, 215 (1806, Nr„ 26).

Christian den Syvende &c. V. S. B. Vi give eder

hermed tilkjende, at Vi, efter en derom fra Os elskel.

Benedict Johnsen Grondahl, Vores Assessor i Lands-

overretten udi Vort Land Island, til Vort Danske Can-

cellie indkommen og Os derfra allerund. foredraget

Ansbgning, allern. ville have ham entlediget fra Deel-

tagelse i Bestyrelsen over Hospitalerne paa Syderlandet,

hvilken herefter skal paaligge eder, som Stiftamtmand

og Biskop udi Island, ligesom Vi ogsaa ville have ham

allern. entlediget fra Meddirectionen ved det islandske

Tugthuus. Derefter 1 eder allerund. have at rette, og

Vedkommende Saadant til Efterretning at tilkjendegive.

Befalende &e. Skrevet paa Vort Slot Frid erichsberg

' den 22. August 1806.
'

30. August. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

ang. Foræring af Flora Danica til Skolens Biblio-

thek, m. v. Khavn den 30. August- 1806. —
Canc. 1. Depart. Brevb. 1806, Nr. 1486.

I Anledning af D. Hbiærv.* Skrivelse af 31. Decbr.

f. A., hvori De indstillede om 17 Fascikler af Flora

Danica, samt Oeders Indledning til Plantelæren i tvende

Bind, hvilke i sin Tid af H Maj*, ere skjænkede til for-

rige Hol'ums Bispedomme, maatte overdrages til Islands

lærde Skoles Bibliothek, skulde Gancelliet herved tjenstl.
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melde, at man bifalder D. Hoiærv. 8 Indstilling, og at 1806.

delte Gollegium, efter Brevvexling herom med den

kgl. Direction for Universitetet og de lærde Skoler, har

under D. D. tilskrevet den kgl. Particulair- Kasse : om,

foruden hine 17 Fascikler, ogsaa de i sidste udkomne

maatte den lærde Skole meddeles, og ved Værkets Fort-

sættelse de folgende^ vorde den skjænkede paa samme

Maade. som de vare Holum Bispedomme tiltænkte. —
Det kgl. Danske Gancellie den 30. Augusti 1806 1

.

Kongelig Békjendtgj oreise for Danmark og 9

Norge, ang. de hidtilværende tydske Rigslandes

Inddragelse under Monarchiet. Frederiksberg

den 9. Septembr. 1806. Emaneret? paa Tvdsk og N

paa Dansk. — Publiceret ved Landsoverretten i Island den

3. Febr. 1807, samt i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli

1807. — Canc. 2. Depa'rt. Registr. VII, 375—376. Original-

Aftryk paa et Heel-Ark i Patent- Format. Qvart-Forr. for

1806, S. 76—78; Schou XIV, 555—557. Colleg. Tid. for

1806, S. 577—580 (paa Tydsk) og 581—584 (paa Dansk).

Vi Christian den Syvende, af Guds Naade Konge

til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug

i Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken og Oldenborg,

gjbre hermed vitterligt for Vore ovrige danske og norske

Undersaatter, hvad Vi under Dags Dato i det tydske

Sprog kundgjbre Undersaatterne i Vore Hertugdomme

Slesvig og Holsten:

Da Forbindelsen imellem del tydske Riges Lemmer,

tilligemed fornævnte Kiges Constitution, er ophort, ved

nogle af de anseeligste Stænders under 1. Augusti dette

Aar for den almindelige tydske Rigsforsamling afgivne

Erklæring om deres Udtrædelse af Rigsforbundet, samt

ved den fra Hans Romersk- Keiserlige Majestæts Side

30. August

Septbr,

') s. D. Canc. Skriv, lil den kgl. Particulair-Kasse, ang. at

sende Fortsættelsen af Flor.a Danica til Skolen i Island.

Canc. 1. Depart. Brevb. sst. Nr. 1491."
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1806.^ paafulgte og af Ham under 6. i s. M. kundgjorte Ned-

9. Septbr. læggelse af Hans Værdigbed som Rigets Overhoved

;

og da det er en Fblge heraf, at alle de Baand, ved

hvilke de Rigslande, som ere Vor Regjering underlagde,

have været forbundne med den romerske Keiser og

det tydske Rige, og ligeledes alle derpaa grundede

Forhold og Pligter ere oploste og hævede : — saa have

• Vi fundet Os bevægede til, om disse Vore forhenværende

,

tydske Rigslandes Forbindelser og tilkommende Forfat-

ning at erklære, fastsætte og befale Fblgende:

Vort Hertugdom Holsten, Vort Herskab Pinnen-

berg, Vort Grevskab Rantzau og Vor Stad Al-

.tona skulle herefter,^ under den fælles Benævnelse

af Hertugdom met Holsten, være forbundne med

'det hele Vort Scepter undergivne Monarchie , som

en i enhver Henseende fuldkommen uadskilt Deel af

samme, og saaledes, fra nu af, alene staae under

Vor egen uindskrænkede Regjering. — Med Hensyn til,

, at bemeldte Vore Landes Forhold til de forrige tydske

Rigsretter nu ere ophtirte, have Vi og allern. forordnet

og beskikket Ove'r-Dicasteriet i Gliickstadt til, under Navn

af Vor kongelige holstenske Overret, at være

den overste, Oå selv alene underordnede, Domstol i

dette Vort Hertusdom Holsten. Dog ville Vi, at den

sammesteds værende adelige Landret tillige, under Vor

egen allerhoieste Aulhoritet, som for og indtil videre

skal vedblive. — Endelig: Omendskjbndt de tydske

Rigslove, formedelst Ophævelsen af dette Riges Gonsti-

tution, og Oplosningen af den Forbindelse, hvori for-

nævnte Vore Lande have staaet, i disse ere satte ud af Kraft,

saa ville Vi dog, ligesom Vi og hermed befale, at indtil

en anden almindelig Lov kan vorde indfort, hvortil de

fornbdne Befalinger allerede af Os ere givne, skulle

alle Retssager i Vort Hertugdom Holsten paa ethvert

Sted behandles og paadbmmes efter de Love og ved-

tagne Retter-, som der have været gjeldende, Rigs-

lovenes Forskrifter indbegrebne, forsaavidt disse angaae
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don borgerlige og den crirninelle Ret. — Givet paa Vort 1806.

Slot Frideridisberg den 9. September, Aar efter Gh ri s li ^^Septbr^
Fodsel eet Tusinde otte Hundrede og Sex, Vor Regje-

rings eet og fyrgetyvende.

Forordning for Danmark og Norge, ang. 12. Septbr.

Udlaan af Stiftelsers og Umyndiges Midler. Fre-

deriksberg den 12. Septembr. 1806 \ — Denne

Forordning er, som Overskriften viser, egentlig kun udgiven

for Danmark og Norge, men er dog sendt til Island og publi- '

ceret i Landsoverretten sammesteds den 3. Febr. 1807, samt

i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1801, ligesom ogsaa

dens Grundsætninger, idetmindste tildeels, der ere komne til

Anvendelse, hvorfor den bliver her optagen, uagtet Forordn.

7. Juni 1827, som nærmest staaer i Forbindelse med den, er

ifdlge Canc. Skriv. 27. Juli 1830 erklæret som ikke anvendelig 1

paa Island. — Canc. 2. Depart. Regisir. VII, 377 (1806, Nr.
'

1092a"). Original-Aftryk . hos Schultz. Qvart-Forr. for 1806,

S. 78-79 5 Schou XIV, 557—558. Colleg. Tid. for 1806,

S. 593-595. ..r
.' V )

'

' ^:^[
1

Forordning for Danmark og Norge, angaaende den -

Sikkerhed, mod hvilken Stiftelsers og Umyndiges Midler

rnaae udlaanes.
'»

Vi Christian den Syvende &c. G. V., al, da

det er Vort Onske, at Adgang til Laan. af Stiftelsers

og Umyndiges Midler, imod vedborlig Sikkerhed i faste

Eiendomme, kan lettes, og Land -Almuen i begge Vore

Riger, især den mindre formuende Deel af samme, for-

skaanes for de Besværligheder og Udgifter, som ere

forbundne med særskilte Taxalioner i saadan Anledning,

saa have Vi allern. fundet for sodt al anordne Fblgende:

4) Den hidtil gjeldende Bestemmelse, at Stiftelsers

og Umyndiges Midler, som begjertes til Laans i faste

Eiendomme, ikke maatte udsættes uden paa forste Prio-

ritet, bortfalder. Derimod skal det herefter være samt-

lige Bestyrere af slige offentlige Midler tilladt, at udlaane

} For. 7. Juni 1827.
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1806.

12, Septbr.

9 jk

disse saavel mod anden, tredie eller fblgende Prioriteter,,

som mod forste Prioritet, i faste Eiendomme, naar det

noiagtig paasees, at Pantet ikke i Alt 'behæftes med

mere, end to Trediedele af den ved lovlig Taxation

derpaa satte Værdie. — 2) Ligeledes bemyndige Vi og

fornævnte Midlers Bestyrere til at samtykke, at det for

Laanet udstædende Pantebrev, paa Debitors Forlangende,

saaledes clausuleres: at Stiftelsen eller den Umyndige

ikke skal optræde i ældre Panthavers Ret, naar denne

udlOses, dog under Forudsætning, at Eiendommen ei,

ved saadan Forandring, behæftes yderligere end til-

forn. — 3) Naar der, fon Laan af offentlige Midler, til-

bydes Sikkerhed i Jordeiendomme,v bor disse, saafremt

de, der ere Laan begjerende, saadant forlange, antages

at være af den Værdie, som ved de af Os, i Anledning

af Forordningerne af 1. Oktbr. 1802, udnævnte Amts-

og Districts-Gommissioner beviisligen derpaa er sat og

af Os approberet, og Vedkommende saaledes have

Adgang til at erholde Laan af de Midler, der ere Stif-

telser eller Umyndige tilhbrende, indtil to Trediedele

af forommeldte paa Eiendommen satte Værdie, uden at

anden eller videre Taxation enten strax eller i Frem-

tiden behoves. Hvorefter alle Vedkommende sig aller-

underd. have at rette. Givet paa Vort Slot Frederichs-

berg den 12. Septembr. 1806.

19. Septbr. Plakat ang. Ophævelse af Jonsbogens Bud om

H6kj6b. Frederiksberg den 19. Septbr. 1806. —
- Denne Plakat er emaneret saavel paa Islandsk som Dansk,

og publiceret ved Landsoverretten i Island den 3. Febr. 1807

* Q£ i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1 807. — Islandsk:

Original-Aftryk hos Schultz, men ikke optaget i den af Lands-
1 overretten i Island udgivne Samling. — Dansk: Originalen i

'Rentek. Norske Relat. og Resol. Protok. 87, Nr. 106. —
Rentek. Norske Exped. Protok. 20, 439, Nr. 723. Original-

Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1806, S. 85 -865 Schou
1 XIV, 560. Colleg. Tid/ 1806, S. 660 -661.

'
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Plakat, sem aftekur islenzku-laga landsleigubålks 1806.

12. kapitula, umheykaup.
^9^SeptbT

Ver 1 Ghristjån Sjoundi, af guos nåo Danmerkur, Nor-

vegs, Vinda og Gauta kéngur, hertugi i Slesvik, Holsetu- ,

' landi, Stérmæri, féltmerski og Aldinborg, gefum ollum

til vitundar: ao, sokum jDess 12. kapituli i islenzku-laga

landsleigubålki, um heykaup. skipar hverjum erhafakynnu
/

<hey afgangs, abmibla J)eim, semhey^rota er, bindur hérmeo

hendur landhænda å Voru landi Islandi, hvaWamvegis ålizt

onauosynlegt, en reynist f)vertåmot vera bustjérn lands-

ins til hnekkis, aftbk'um Ver hermeo ao ollu fyrgreindan

islenzku-laga 12. kapitula i landsleigubålki. Hvareptir

hlutaoeigendur ser eiga allraundirgefnast ab hegba. —
Gefio å Voru Sloti Fribriksbergi })ann 19. »Septembris

v
1806. IMm Æ&¥-. S^W: .

Plakat, hvorved den islandske Lovs Landsleie-Balks

12. Capitel om Hokjob ophæves. •

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at, da ved

den islandske Lovs Landsleie-Balks 12. Capitel om Ho-

kjob, hvorefter den Mand, som har Ho tilovers, er ^

pligtig at afhænde det til dem, som maatte trænge

dertil, er paalagt Landmanden i Vort Land Island et

Baand, der nu ei længere ansees at være uodvendigt,

men derimod befindes at være til Hinder for Land-

.

' oeconomien sammesteds, saa ville Vi herved have for-

nævnte 12. Capitel af den islandske Lovs Landsleie-

Balk i Eet og Alt ophævet. Hvorefter de Vedkommende

-sig allerund. have at rette. Givet paa Vort Slot Fride-

richsberg den 19. Septembr. 1806.

Kongelig Resolution ang. Understottelse af. i* Scptb

den islandske Collect. Frederiksberg den 19.

Septembr. 1806. — I Anledning af Forestilling fra

Stiftamtmanden, Greve Trampe, der havde indsendt et Andra-

gende fra Sysselmanden i Guldbringe Syssel om den beklage-
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1 806. - lige Forfatning, i hvilken Indbyggerne i Strande, Alftanæs og

— Seltjarnavnæs Eepper befandt sig, formedelst det i dette Aar
19. Septbr.

atter ^iigiagne , Fiskerie, og om deres Trang til Understøttelse,

hvilket og Stiftamtmanden bekræfter, og indstiller, at ham
maatte tillades efter Skjon at tilstaae de Trængende i de nævnte

og andre Repper i Guldbringe Syssel Hjælp af Collecten (Fore-

stilling 11. Septbr. Kronprindsens Samtykke til at Forestillingen

forestilles Kongen, dat. Kiel 16, Septbr.). — Rentek. Norske

Relat. og Resol. Prot. 87, Nr. 108,

Vi bevilge allern., at til Understøttelse for de hoist

trængende Beboere i de Egne i Island, hvor Fiskeriet

i dette Aar er mislykket, skjænkes af Collectpengene

indtil 600 Rd., som Stiftamtmanden uddeler til Vedkom-

mende, efter Enhvers Trang. — Friderichsberg Slot

den 19. Septembr. 1806 K

19. septbr. Kongelig Resolution ang. Stipendier for chi-

rurgiske Studenter fra Island. Frederiksberg den

19. Septbr. 1806. — Paa Forestilling af Directionen

for Fondet ad usus publicos, af hvilket Fond Stipendierne ere

bevilgede, see Cancellie-Skrivelse 11. Oktbr. 1806.

20. septbr. Rentekammer • Skrivelse til Directionen for

Universitetet og de lærde Skoler, ang. Afdrag

af Embedsmænds Gager. Khavn den 20. Septbr.

1806. — Rentek. Isl. Gopieb. Litr. 6, Nr. 535.

Det har behaget den Itgl. Direction for Universitetet

og de lærde Skoler ved Skrivelse af 33. Junii d. A.

at tilstille Kammeret en Ansbgning fra den under 17.

Maji f. A. ved den lærde Skole paa Island ansatte Lec-

tor Theologiæ Steingrim Johnsen, om Fritagelse eller

Godtgjbrelse for de Afkortninger, som Landfogden efter

det medfulgte Bilag har beregnet af hans Gage til 31.

') Rentek. Communication til Amtmand Grev Trampe den

27. Septbr. 1806 (Isl. Copieb. Litr. 6, Nr. 558).
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Julii sidsti. — Og da velbemeldte Direction i den An- 1806.

ledning har forlangt Kammerets Betænkning: om Noget, oo^eptbT
og da hvilket af det, som er ham afkortet, kunde til-

bagebetales, saa skulle vi, ved hermed at lade Ansøg-

ningen med Bilag fblge tilbage, tjenstl. formelde: at om

endogsaa Leclor Johnsen var ved hans Ansættelse, saa-

ledes som senere er skeet ved den kgl. Resolution af

6. Junii d. A., bleven fritqget for al Afkortning af hans

Gage, saa henhbrte dog ikke derunder Fritagelse for

at erlægge engang for alle fbrste Maaneds Gage til den

almindelige Enkekasse, efter Fundationen af 30. August

1775 og 5 Procent af det fbrste Aars Gage til Provind-

sens Tugthus efter Reskr. af 10. April 1745 og senere

kgl. Resolution af 9. August 1786, hvilke Afkortninger

alle Embedsmænd, som nyde Gage af den kgl. Gassa,

uden Undtagelse maae lidé, og vil derfor endnu blive

at beregne af det Lector Johnsen ved sidstmeldte kgl.

Resolution bevilgede Gagetillæg. Hvad derimod angaaer *

de aarlige Afkortninger, som Supplikanten fra 1. Julii
'

sidsti. har erholdet Fritagelse for, nemlig IVa Procent

for stemplet Papir og prompte Betaling, efter Forord-

ningerne af 31. Januar 1691 og 10. Oklbr. 1699, 1

Procent til de Fattige i Khavn efter For. af 24. Septbr.

1708 og Reskr. af 4. Maji 1709, samt Procentum-Skatten

af Embeds-lndkomster efter Forordningerne af 14. Maji

1768 og 12. Junii 1770, da vil den kgl. Direction for

Universitetet og de lærde Skoler formeentligen selv beha- \ -

gelig befinde, at Lector Johnsen ikkun ved kgl. allern.

Resolution kan fritages for den foregaaende Tid, hvorom

Vi tjenstligst maa overlade til velbemeldte Direction

at træde i Gorrespondence med det kgl. Finance-Gol-

legio, som en Sag derunder henhbrende. — Rentekam-

meret den 20. Septembr. 1806 1
.

') ved kgl. Resol. 19. Decbr. 1806 bevilges de aarlige Af-

kortninger fra 17. Mai 1805 til 1. Juli 1806, tilsammen *

46 Rd. 52 Sk., som en extraordinair Gratification af Fi-
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*

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Grev

Trampe, ang. Opbydelse til Salg af Jorderne

Skaptafell og Hengigéz. Khavn den 4. Oktbr.

1806. — At, da Kongsjorderne Skaptefjeld og Hængegod-

set, efter Stiftamtmandens Beretning 30. Marts d. A. , vare

blevne ledige ved Præsten til Sandfell, Brynjolf Olafssons For-

flyttelse, Stiftamtmanden skulde foranstalte dem opbudne til

Bortsælgelse ved offentlig Auction paa samme Vilkaar som

Holum Bispestols Jorder, og paa Kammerets Approbation. —
Rentek. Isl. Copieb. Litr. 6, Nr. 577'.

4. Oktbr, Rentekammer-Circulaire til Sysselmændene i

Island, ang. Anmeldelse af Reiser udenfor Sys-

selet. Khavn den 4. Oktobr. 1806. — Rentek

.

Isl. Copieb. Litr. 6, Nr. 574.

Da Kammeret er bleven underrettet om, at det

Tilfælde underliden er indtruffen, at en Sysselmand uden

Amtets Vidende har foretaget si f
-i Reiser ud af det ham

anbetroede Syssel paa flere Uger i egne Forretninger,
1

og da saadant Forhold er stridende imod god Orden,

saa paalægges Dem herved til noiagtig Iagttagelse, at

De, naar det Tilfælde maatte indtræffe, at De skulde

nbdsages til paa nogen Tid i egne Forretninger at reise

ud af det Dem betroede Syssel, da* forud derom at

underrette Amtmanden, samt at tiikjendegive ham, hvem

det paa Deres An- og Tilsvar er overdraget at fore-

slaae Embedet i Deres Fraværelse, saafremt De ikke

vil vente for Efterladelse heraf at blive anseet efter

Omstændighederne. — Rentekammeret den 4. Oktobr.

nantskassen Finants-Collegii Forestillinger m. v. Juli

—

Decembr. 1806, Nr. 201.

') de nævnte Jorder bleve dog ikke bortsolgte forend 1836
;

jevnf. Johnsens Jaroatal S. 435.

2
) Gjenpart heraf tilstillet Stiftamtmanden og Amtmændene

med Rentek. Skriv. s. D. ledsaget af Anmodning om,_



i

Rentek. Skriv. ang. Postbuds Lok. 93

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Stephan 1806.

Thorarensen, ang. L6n for Postbndet i Nord- 0g"T^Oktb^

Oster-Amtet. Khavn den 4. Oktobr. 1806. —
At Postbudet, som gjor Posttouren imellem Rodefjorden og

Oefjord, tilstaaes for dette Aar og fremdeles, istedenfor de 12

Rd. han hidtil havde nydt for hver Reise: 16 Rd. for hans

Vinterreise og 14 Rd. for hans Sommerreise; derimod kan

ham ikke tilstaaes den ansogte udelukkende Rettighed til at

være Expres ' og Fbigemand imellem de fornævnte to Steder.

Rentek. Isl. Copieb. Litr. 6, Nr. 594'.

Stiftamts-Plakat ang. Forligelsesvæsenets Ind- oktbr.

retning i Sonder - Amtet. (Reykjavik) den 7.

Oktbr. 1806 2
. — Udfærdiget af Grev Fr. Trampe. Ori-

ginal-Aftryk fra Leirårgoroum paa den ene Side af et Heel-Ark.

Navnenes islandske Former ere i Plakaten forandrede til danske,

hvilket her er bibeholdt.
• t

Til almindelig Efterretning bekjendtgjores herved

i allerund. Henhold til den allern. Forordning af 20.
,

.lanuarii 4797, dens § 4.

Underretning om Forligelsesvæsenets Indretning i

Islands Sonder-Amt.

I. Gu ld bringe og Kjose Sysseler:

1. Distrikt, Seltjarnår, Alftanæs, Kjalarnæs og Mos-

fells-Sveitens Repper bestyrer Stiftamtmanden som Amt-

mand i Sonder-Amtet 3
. — Distrikt, Reykevigs By, for

Tiden Commissarier DHrr. Faktorer Simonsen og Strube. -

naar en Sysselmand herefter skulde handle herimod, at

sende en Beretning derom til Kammeret, til nærmere Re-

solution efter Befindende. Copieb. sst. Nr. 575.

') Rentek. Skriv. s. D. af samme Indhold til Landf. Fry-

densberg, Copieb. sst. Nr. 595.

2
) Canc. Skriv. 6. Oktbr. 1807.

;1

) under 2. Juni 1812 indberetter Stiftamtmand Castenschiold

til Cancelliet, at han har beskikket Forligelses-Commis-

sarier i de tre sidstnævnte Repper, men vedbliver som
hidtil umiddelbar at forestaae Forligelsesvæsenet i Seltjar-

narnes Rep. Canc. 3. Dep. Journ. 1812, Nr. 2089.



94 Stiftamts-Plak. ang Forligklsesvæsenet.

4806. 3. Distrikt, Strande Rep, Hr. Pastor Gudmund Magnusen

7. Oklbr, og Mr. Olaf Gudmundsen. — 4. Distrikt, Rosinhvalenæs,

Rep, Hr. Pastor Erich Gudmundsen, Mr. John Sigvatsen

og Mr. John Snorresen. — 5. Distrikt, Havne og Grinde-

vigs Rep, Hr. Pastor Benedict Ingemundsen og Mr. Ha-

kon Vilhjalmsen. — 6. Distrikt, Kjosen, Hr. Pastor Thor-

vald Bodvarsen og Mr. Kort Thorvardsen.

II. Borgerfjords Syssel:

1. Distrikt, Reykholtsdals og Halsasveitens Rep, for

Tiden Commissarier: Hr. Provst Erich Vigfusen og Mr.

John Thorvaldsen. — 2. Distrikt, Lundareykjadals og

Skorradals Rep, Hr. Pastor Engelbert Johnsen og Mr.

Brynjolv Johnsen. — 3. Distrikt, Andakils Rep, Hr. Pa-

stor Amor Johnsen og Mr. Sveinbjorn Thordarsen. —
4. Leeraae Rep, Hr. Pastor Bjarne Arngrimsen. og Mr.

Hermann Olavsen. — 5. Akranæs og Skilmanne Rep,

Hr. Pastor Hallgrim Johnsen og Mr. Sigurd Bjornsen. —
v

6. Distrikt, Strande Rep, Hr. Pastor John Oddsen Hjal-

telin og Mr. Olav Petersen

III. Arnæs Syssel:

1. Distrikt, Selvogs og Krisevigs Kirkesogne, for

Tiden Commissarier: Hr. Pastor John Johnsen og Mr.

Arne Thorsteinsen. — 2. Distrikt, Olves Rep, Hr. Pastor . /

Sigurd Ingemundsen og Mr. Bjorn Oddsen. — 3. Distrikt,

Gravnings og Tingvalle Rep, Hr. Pastor P. Thorlaksen,

Gapellan V. Eyolvsen og Mr. Narve Paulsen. - 4. Di- -

strikt, Mosfell og Klosterhole Sogne, Hr. Pastor Eggert

Bjarnesen og Mr. John Gudmundsen. — 5. Distrikt,

Midale Sogn, Hr. Pastor Vigfus Johnsen og Mr. Vernhard

Gunnarsen. — 6. Distrikt, Biskopstunge Rep, Hr. Pastor

Haldor Thordersen og Mr. Egil Johnsen. — 7. Distrikt,

Ytre Rep, Hr. Provst Torve Johnsen og Mr. Helge Erich-

sen. — 8. Distrikt, Ostre Rep, Hr. Pastor Odd Sverre-

sen og Mr. Erich Mortensen. — 9. Distrikt, Skeida Rep,

Hr. Pastor John Hognesen og Mr. Erich Vigfusen. —
10. Distrikt, Villingeholts Rep, Hr. Pastor Muge Hanne-

sen og Mr. Einar Brandsen. — \\. Distrikt, Hraungerde
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og Sandvik Ri>p, fir. Pastor Benediet Svendsen og Mr. 1806.

John Hannesen. — 12. Distrikt, Gaulverjabajr og Stochs- Oktbr.

bre Rep,' Hr. Pastor Jacob Arnesen og Mr. Sigurd Gud-

mundsen.

IV. Rangaaevalle Syssel:

1. Distrikt, Oster Landbe Rep, for Tiden -Gommis-

sarier: Hr. Pastor Audun Johnsen og Mr. Sæmund Inge-

mundsen. — 2. Distrikt, Vester Landbe Rep, Hr. Pastor

Helge Bjarnesen og Mr. John Hjorthsen. — 3. Distrikt,

Hvol Rep, Hr. Pastor Thorhalle Magnusen og Mr. Arne

Egilsen. — 4. Distrikt, Holts Rep i ovre Holt, Hr. Pastor

Einar Thorlevsen og Mr. John Philippusen. — 5. Distrikt,

Holts Rep i nedre Holt, Hr. Pa,slor Brynjolv Gudmund-

sen og Mr. Thorgeir Hannesen. — 6. Distrikt, Land-

manne Rep, Mr. Thorvald Johnsen, Mr. Ingvar Magnusen

og Mr. Gunnar Einarsen — 7. Distrikt, Rangaaevalle

Rep, Hr. Provst Gisle Thorarensen og Mr. John Einarsen.

— 8. Fljotshlids Rep, Hr. Pastor Sæmund Halfdansen

og Mr. Lopt Amundesen. — 9. Distrikt, Dals og Holts

Sogne, Hr. Pastor John Johnsen og Mr. Paul Gudmundsen.

— 10. Distrikt, Steinum, Holum og Skogum Sogne, Hiv

Pastor Olav Paulsen og Mr. Olav Johnsen.

V. Vestmannbe Syssel:

For Tiden Commissarier : Hr. Faktor J. Klog, Mr.

Sigurd Arnesen og Mr. Svend Gudmundsen.

VI. Vester Skaptefells Syssel:

1. Distrikt, Dyrhole Rep, for Tiden Commissarier:

Hr. Pastor Sigurd Augmundsen og Mr. Svend Alexan-

dersen. — 2. Distrikt, Leidvalle Rep, Hr. Provst Thord

Brynjolvsen og Mr. John Magnusen. — 3. Distrikt, Kleyfa
'

Rep, Hr. Pastor Berg Johnsen og Mr. Peter Svendsen.

VII. Oster Skaptefells Syssel:

1. Distrikt, Stafafells Kirkesogn, for Tiden Commis-

sarier: Hr. Provst Arne Gislesen og Mr. Haldor Thor-

levsen. — 2. Distrikt, Bjarnenæs, Hoffelis og Einholts

Sogne, Hr. Pastor Magnus Olavsen og Mr. Benediet

Bergsen. — 3. Distrikt, Kalvefells Kirkesogn, Hr. Pastor
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1806. Svend Petersen og Mr. Thorstein Vigfusen. — 4. Di-

T~ Oktbr
strft*' Sandfelis og Hofs Sogne, Hr. Pastor Brynjolv

Arnesen og Mr. Bjarne Johnsen. — Islands Stifts- og

Sbnder-Amts-Conloir, den 7. Oktober 1806.

I

ii. oktbr. Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmand Grev

Trampe, ang. Leiermaals-Boder. Khavn den 11.

Oktbr. 1806. — Canc. 3. Depart. (Norske Justits-Dep.)

Brevb. 1806, Nr. 2077-2078.

„ P. M. Under 13. Junii d. A. har Hr. Stiftamtm.

' forespurgt, om Reskr. af 4. April 1772, som paalægger

dem, der begaae Leiermaal i Island, at betale en Kjen- -

delse til Tugthuset, i Stedet for den ved Forordn, af

8. Jubi 1767 paabudne Straf af Vand og Brod, nu kan

ansees ophævet, da For. af 23. Maji 1800 § 3 har af-

-skaflet de for Leiermaals-Forseelser ved For. 1767 paa-

budne Fritagelses -Bevillinger for at sættes paa Vand

og Brod. — I Gjensvar herpaa skulde man tjenstligst

melde til fornoden Efterretning og Bekjendtajbrelse for

Vedkommende, at bemeldte Reskript, saavidt Gancelliet

skjonner, maa ansees ophævet ved For. af 23. Maji

1800 § 3. — Det kongelige Danske Cancellie den 11.

Oktbr. 1806.

il. Oktbr. Cancellie - Skrivelse til det chirurgiske Aca-

demie, ang. Stipendier for to chirurgiske Studenter

fra Island. Khavn den 11. Oktobr. 1806. —
Canc. 3. Departem. (Norske Justits -Departem.) Brevb. 1806,

P. M. Directionen for Fondet ad usus publicos

.
v har tilmeldet dette Collegium, at Hans Maj*, under 19.

Septbr. sidsti. allern. har behaget at resolvere saaledes:

—
t{
Vi bevilge allern. de tvende studiosi chirurgiæ,

Hjaltelin og Gudmiandsen, foruden de i tre Aar af hver

oppebaarne 30 Rd. aarlig, for de 2 Aar, de .endnu agte
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i

at studere ved det chirurgiske Academie, for siden at 1806.

vorde ansatte som Læger i Island, hver 80 Rd. a9r^g' -"n^oktbr
— Hvilken allerh. Resolution man ikke har skullet und-

lade herved tjenstligst at tilmelde det kongelige chir-

urgiske Academie. Det kongelige Danske Gancellie den

41. Oktbr. 4806 \

Forordning for Danmark og Norge, ang. 24. oktbr.

Salarium for Sagforere ved Underretterne. Fre-

deriksberg den 24. Oktobr. 1806. — Publiceret

ved Landsoverretten i Island den 6. Juli 1807, ligesom og i

Synodalforsamlingen i Reykjavik 1807. — Canc. 2. Departem.

Registr. VII, 448b
(1 806, Nr. 1299). Original-Altryk hos Schultz.

Qvart-Forr. for 1806, S. 134—135; Schou XIV, 598-599.

Qoll. Tid. 1806, S. 675—677. ' .

Forordning for Danmark og Norge, angaaende at

Prokuratorer ved Underretterne bor. tillægges Salarium

i befalede Sager.

Vi Christian den Syvende &c. G. V.: At, som

Antallet af Prokuratorer ved Underretterne i begge Vore

Riger, Tid
}

efter anden, saavidt er bleven formindsket,

at langt flere befalede Sager, end tilforn, nu maae til-

deles enhver af bemeldte Sagforere; saa finde Vi det

billigt, at disse ei alene, som hidtil, godtgjbres deres

hafte Omkostninger ved slige Sagers Udforelse, men at

dem ogsaa tilstaaes en passende Lon for deres derpaa

anvendte Mbie. Vi befale derfor:

4) At enhver Prokurator, som af Ovrigheden - be-

ordres, ved Underretterne i Danmark eller Norge, at,

udfore nogen Delinquent-, Justits- eller beneficeret Sag,

skal være berettiget til, efter derom under Sagen ned-

lagt Paastand, at erholde et billigt Salarium for sin med

•) s. D. Communication om det samme til Kjøbenhavns Ma-
gistrat, for derfra at meddeles de nævnte Studerende.

Canc. Brevb. sst. Nr. 2057.

FIL B. , 7
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4806. samme hafte Umage. — Lige Rei tilkommer og Enhver,

c '

^TT"~" som , formedelst Manael af beskikkede Sagførere i Di-

'

24. Oktbr. 7 °
,

striktet, eller af andre Aarsager, i enkelte Tilfælde med-

deles Constitution af Ovrigheden, til at udføre saadanne

Sager. — 2) Med Hensyn dertil haver Dommeren, ved

alle publiqve og beneficerede Sagers Paakjendelse, lige-

saavel at bestemme, hvormeget Sagførerne, efter Saeens

Vidtløftighed og deres anvendte Flid, bor tillægges i

Salarier, som han, ifølge Plakaten af 21. Marts 1800,

ved Dom bor fastsætte,, hvormeget disse, naar Sagen

har gjort Reiser nbdvendige, kan tilkomme i Diætpenge.

— 3) I)e Salarier, som ifølge denne Anordning tilkjen-

des Sagførerne, bor, saafremt Sagen er publik, udredes

paa lige Maade som Delinqvent- Omkostningerne
,

og

altsaa, i Overeensstemmelse med Forordningerne af 13.

Januar 1747 og 5. April 1793, enten afholdes af Sigt-

og Sagefalds-Kassen, eller lignes paa Almuen. Er Sa

gen derimod beneficeret, bor det Salarium, som til-

kommer' den befalede Sagfører, lignes paa.Amtet blandt

dettes ovrige offentlige Udgifter, forsaavidt det ei kan

erholdes hos den af Parterne, der ved Dom er tilpligtet

at udrede samme. — 4) Ved Overretterne, hvor de

Aarsager, som have fremkaldet ovennævnte Bestem'mel-

' ser, ikke finde Sted, forholdes paa lige Maade som

hidindtil. — Hvorefter de Vedkommende sig allerund.

have at rette. Givet paa Vort Slot Friderichsberg,

den 24. Oktober 1806.

26. oktbr. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

ang. Gonfirmationsalder for Born. Khavn den

25. Oktobr. 1806. - Canc. 1. Departem. Brevh. 1806.

Nr. 1781.
1

*

P. M. Deres Hoiærv. har, ved under 21. August

sidsti. hertil at indsende Fortegnelse over confirmeret

Ungdom i Island for Aarene 1804 og 1805, meldet, at

De, efter at have bragt i Erfaring at nogle af Præste-
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skabet, især inden Skagefjords Syssel, have tilladt sig 1806.

at confirmere Bom, der ikke have opnaaet den lov
25^"oktbr^

befalede Alder, har, til denne Uordens Forebyggelse i

Fremtiden, givet de herudi skyldige en alvorlig Irette-

sættelse, med Anmodning om at holde dem For. 25.

Maji 1759 efterrettelig, samt dikteret dem en Mulkt af

* og 1 Rd. til fattige Præste-Enker. — Foranlediget heraf

undlader man \kke tjenstl. at tilmelde Dem, at Can-

celliet aldeles bifalder Deres HbiærvV Forhold i denne

Henseende. Det kongelige Danske Gancellie den 25.

Oktbr. 1806. • v
\

i i

Cancellie- Skrivelse til Stiftamtmand Grev 15. Novbr.

Trampe, ang. Landphysici Beretninger om dodfodte

Born i Island. Khavn den 15. Novbr. 1806 1
.

— Canc. 3. Depart. (Norske Justits- Depart.) Brevb. 1806,

•Nr. 2310—2311.

P. M. Fra Biskoppen over Island har Cancelliet mod-

taget endeel af de befalede Beretninger om dodfodte Born

i Island i Aarene 1804 og 1805, men da de fleste af

Præsternes Indberetninger ere skrevne paa Islandsk,

hvilket har foraarsaget, at det kongelige Sundheds-Col-

legium ei har seet sig i Stand til over samme at kunne

meddele nogen Betænkning, saa skulle man^ for i Frem-

tiden at afhjelpe denne Mangel, tjenstl. anmode Hr.

Stiftamtm. behageligen at ville paalægge Landphysikus

i Island: med Præsternes Indberetninger at indsende

til Biskoppen et af ham paa Dansk forfattet Udtog af

Beretningerne, for tilligemed disse at tilstilles Cancel-

• liet. — Det kongelige Danske Gancellie den 15. Novbr.

1806.

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden Og 29. Novbr,

Biskoppen over Island, ang. Godtgjorelse for

Canc. Skriv. 6. Oktbr. 1818.

7*
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en Kirkes Gjæld til Beneficiarius. Khavn den

Novbr. 29. Novbr. 1806. — Canc. I. Deparfc Brevb. 1806,

Nr. 1973. ; ^.r-'- il'

P. M. Cancelliet har niodlagel en med Hr, Stift-

am!m\ og Deres Moiærv 8
. Erklæring af 14. September

sidsti. forsynet Ansogning, hvori Bonden Tor-fe Svendsen

af Klukum i Oefjords Syssel udi Island, paa egen og

Medarvingers Vegne har anholdt om, at ham- maatte

blive godtgjort 69 Rd. 22 Sk., som Hnappstade Kirke

skylder til Supplikantens afgangne Faders 1 Stervbo, til

Rest paa dennes hafte Udgifter ved bemeldte Kirkes

Opbyggelse. — 1 Anledning og med Hensyn til de

. af Hr. Stiftamtm. og Deres Hoiærv. anforte Omstændig-

heder skulde man tjenstligst anmode Dem, at bringe

denne Sag i Erindring ved Forslag', om en eller anden

< Kirkes Nedlæggelse. — Det kongelige Danske Cancellie

den 29. Novbr. 1806.

Novbr. Cancellie-Circulaire til samtlige Stiftamtmænd

og Amtmænd i Danmark, Norge og Island,

m. il., ang. Indberetninger om Constitntioner i

• Læge-Embeder. Khavn den 29.. Novbr. 1806'2.

— Canc. 3. Depart. (Norske Justits -Depart.) Brevb. 1806,

Nr. 2381. Original- Aftryk paa et Ark i Folio. Fogtm. VI.

13; 68if
'

l
'; 'f^^^^BHi^^^'i;

i
/

1
'
lp-

Da det kongelige Sundheds- Gollegium for Gancel-

liet har ytlret del Onske, at det maatte paalægges Ved-

kommende, naar der, ved indtræffende Vacancer i me-

dicinske og chirurgiske Embeder, constitueres en Læge,

al underrette bemeldte Gollegium om, hvem der saa-

ledes er beskikket' tiL at forestaae den vacante Post;

saa skulle man tjenstligst anmode Hr (Tit.), at v,ille

l

) Sveinn J6nsson, Præst til Knappstaoir over 40 Aar, dod

i August Maaned 1804.

*) Canc. Circ. 9. Juli 1831.

\
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i paakommende Tilfælde uopholdelig herom meddele 1806.

Sundheds- Gollesiet den fornodne Underretning. — Det ^TTTT"~b - 29. Novbr.
kongelige Danske Cancellie den 29. Novbr. 1806.

I

Forordning for Danmark, ang. Skifter og Decbr

Auctioner efter Geistlige. Khavn den 5. Decbr.

1806, — Ikke sendt til Island eller der publiceret, men

her optaget i Henhold til For 27. Novbr. 1816, jevnf. Canc.

Skriv. 16. Septbr. 1815. — Canc. 1. Departem. Registr. III,

301 b O^OO, Nr. 400). Original-Aftryk hos Schultz. Qyart-

Forr. for 1806, S. 158-160; Schou XIV, 619—620. Colleg.

Tid. 1806, S. 772-774.

Forordning for Danmark, angaaende hvorledes med

Skifter og Auctioner efter Personer af geistlig Stand,

samt med geistlige Sagers Paadbmmelse i fbrste Instants,

bor 1 forholdes.

Vi Christian den Syvende &c. G. V. At, eftersom

Udbvelsen af de Pligter, der ifblge Lovene paaligge '

Provsterne, i Henseende til Rettens Pleie, Auctioners

og Skifters Behandling, samt Omsorg for Umyndige,

oftest ere forbundne med stbrre Besværlighed for disse

ueistlisze Ovrisheder, end for andre Vore Embedsmænd

og Rettens Betjente, saa have vi allern. fundet for godl,-

i Anledning heraf, at befale:

1) Den Skifte-.lurisdiction, pg de af samme flydende

Pligter i Henseende til Umyndige, der hidtil har været

tillagt Provsterne i Vort Rige Danmark, saavelsom den

Ret til en Deel af Auelions-Forvaltningen, som har til-

kommet disse Embedsmænd, skal, efterhaanden som
4 •

nuværende Provster afgaae, overtages af de paa ethvert

Sted af Os beskikkede civile Ovrigheder og Rettens

Betjente; og de Midler, som hore under geistligt Over-

formynderie, derefter snarest mueligt afleveres til Ved-

kommende. — $) Ligeledes skulle og fornævnte Vore

civile Embedsmænd være pligtige til, naar nogen af de

nuværende Provster saadant forlanger, at modtage den
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Skifte- og Auctions-Jurisdiclion , med tilhbrende Over-

formynderie, som har været Provsten anbelroel; dog

at alt afleveres i vedborlig Orden, og at de Boer,

som strax kunne sluttes, forst bringes til Endskab. —
3) Naar noget Bo ifolge denne Anordnings 1. og 2. §,

afleveres, bor vedkommende geistlige Skifteforvalter,

eller dennes Stervbo, være berettiget til derfra at er-

holde Godtgjbrelse *for de Forretninger, som allerede i

samme ere udfbrte. • - 4) Retssager, der ikke angaae

geistlige Embedsmænds Pligter eller Forhold i Embeds-

førelse, skulle ikke, ansees som geistlige Sager, men
uden Undtagelse, hvad enten de Vedkommende, stævnes

som Parter eller Vidner, behandles og paakjendes ved

de almindelige Domstole. — 5) Naar Provsteret an-

ordnes til geistlige Sagers,Paakjendelse i fdrste Instants,

bor den civile Underdommer og Skriver paa det Sted,

hvor Retten holdes, tiltræde samme som Medlemmer.

Underdommeren og Provsten skulle tage Sæde i Retten

efter deres Rang. — 6) Ligeledes bor og civile Actores

beskikkes i de Sager, som ved slige Retter forhandles.*

— Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at

rette. Givet i Vor kongelige Residentsstad Kjbbenhavn,

den 5. December 1806.

i2. Decbr. Plakat ang. Regnskabsvæsenet ved de lærde

Skoler. Khavn den 12. December 1806 \ —
i

Denne „Plakat angaaende Bestyrelsen af de lærde Skolers

Pengevæsen, samt Regnskabsforingen ved samme" er publiceret

ved Landsoverretten i Island den 6. Juli 1807 og i Synodal-

forsamlingen i Reykjavik i Juli 1807. — Canc. 1. Departem.

- Registr. III, 302b (1806, Nr. 409). Universitets Directionens

Forestillinger 1806, ad Nr. 84. Original-Aftryk hos Schultz.

Qvarf-Forr. for 1806, S. 169-174; Schou XIV, 625—633.
Coll. Tid. 1806, S. 807—811, 819-822.

') ophævet ved For. 7. Novbr. 1809.
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> \

I Cancellie-Circulaire til samtlige Stiftamtmænd, 1 806.

Amtmænd og Biskopper j Danmark, Norge og K" Decbr-

Island, m. fl., ang. Indberetninger om dodfodte

Born. Khavn den 16. December 1806 1

.
—

Publiceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1807 (rmder Da-

tum 16. Decbr.). — Canc. 3. Depart. (Norske Justits-Depart.)

Brevb. 1806, Nr. 2610 Ctil Øvrighederne i Danmark 13. Decbr.,

2. Depart. Brevb. 1806, Nr. 2692). Original Aftryk paa et

Ark i Folio. Coll. Tid. 1806, S. 785— 788 (uden at nævne

Island
,
og under et udentvivl urigtigt Datum , 9. December)

$

Fogtm. VI. 13, 688-791 (uden at nævne Island).

Da de Efterretninger angaaende dodfodte Born,

som ifblge Gancelliets Circulair-Skrivelse af 24. Decbr.

1802 hertil aarligen indsendes, ikke ere saa fuldstæn-

dige, nbiagtige og eensformigen indrettede, som til

Hensigtens Opnaaelse udfordres, saa har Gancelliet

anseet det fornodent, at der, foruden de i fornævnte

Skrivelse indeholdte Bestemmelser, endvidere fbies føl-

gende Foranstaltninger.

4) Fornævnte Cancellie-Skrivelse af 24. Decbr 1802,

skal paany indskjærpes Gjordembdrene og Svrige Ved-

kommende ved ethvert Steds Ovrighed, og de i samme,

saavelsom i denne Skrivelse indeholdende Forholds-

regler skulle tvende Gange om Aaret, nemlig Sbndagen

efter hver Paaske- og Michaeli-Flyttetid, af Stedets Præst

bringes samtlige Gjordembdre i Erindring. — 2) For al

lette Gjordembdrene Udfærdigelsen af de Anmeldelser,

som de ved bemeldte Cancelliels Circulair- Skrivelses

1. Post ere paalagte at afgive til Stedets Præst, frem-

sendes herved, til Afbetjening for dem, trykte Tabeller,

betegnede med Litr, C, som indeholde alle de Punkter,

hvorover de ifblge fornævnte Skrivelse skulle afgive

Forklaring. Saafremt Gjordembdrene ikke selv kunne

skrive, skal Stedets Præst, hos hvem de i saa Fald ere

pligtige selv personligen at mbde, efter deres Opgivende

l

) Canc. Circ. 9. Juli 1831
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^1 806. nedskrive den afgivne Forklaring. — 3) Forsommer nogen

16. Decur. Gjordemoder slig Anmeldelse, skal hun, i Overeens-
* stemmelse med Cancelliets Circulair- Skrivelser af 24.

Decbr. 1802 og/25. Januar 1806, ifald det er i Kjbben-

havn, af Magistraten sammesteds, og udenfor Kjbben-

havn af Amtmanden, dicteres en Mulkt fra 2 til 5 Rd.,

hvis hun practiserer i en Kjbbstæd, og 1 Rd. hvis \hun

boer paa Landet. — Er den Anmeldelse, som Gjorde-

moderen leverer,' ufuldstændig, og ikke indeholder alle

de omspurgte Tilfælde, skal Gjordemoderen fbrste Gang

gives en Irettesættelse, og, om det skeer oftere, straffes

hun, hvis hun er paa Landet, med Mulkt fra 2 Mk. til

1 Rdlr., og i Kjobstæderne fra 1 Rd. til 5 Rdlr. — Mulk-

terne, som i alle Tilfælde tilflyde Fattigvæsenet, ind-

drives paa Landet af Sognefogden, og i Kjobstæderne

af Byfogden. v— 4) Distriktslægerne i Kjobstæderne og

paa Landet, og i Almindelighed enhver practiserende

Læge, skulle, ligesaavel som Gjordemodrene, gjbre Ind-

beretning til Præsterne om de dodfodte Bbrn, hvis

' Fbdsel de selv have fuldbragt. Ibvrigt skulle alle An-

meldelser, saavel af Gjordembdre som Læger, angaaende

i dodfodte Bbrn, meddeles den lutherske Præst paa Ste-

det, hvad enten Barnels Moder bekjender sig til denne

Religions-Sekt eller ikke. — 5) Naar Præsterne befinde,

at der er passeret noget urigtigt Forhold under Fbdse-

len, skulle disse desangaaende strax indsende Beret-

ning i Kjob&nhavn til sammes Magistrat, og udenfor

Kjbbenhavn til Stedets Amtmand, som derefter foran«

' staller det videre Fornbdne. — 6) Naar et uexamineret

Fruentimmer bruges ved Fbdselen, og samme befindes

saa vanskelig, at hun ikke selv er i Stand \i\ at hjælpe

deji Fodende, skal hun være pligtig til, under vedbbrlig

Mulkt, at tilraade og paaskynde, at en examineret

s Gjordemoder eller en Læge bliver hentet; og dersom

den Husbonde, til hvis Familie Gjordemoder eller Læge

skal hentes, ikke selv eier Heste og Vogn, skal Befor-

dring skee efter Tour og Omgang iblandt Byens Gaard-

I

i
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brugere, eller dem, som der holde Heste og Vogn. — 1806.

7) For at de sammendragne Indberetninger angaaende 16. Decbr.

dodfodte Bom, som Stads- eller Land -Physici ,\ ifolgé

Gancelliets Circulair- Skrivelse af 24. Decbr. 1802 § 2

aarligen skulle indsende til vedkommende Biskop, overalt

kunde være eensformigen indrettede, fremsendes herved '

et Schema Litr. B., hvorefter disse Total-Anmeldelser for

Fremtiden skulle indrettes; og — 8) paa det at de Beret-

ninger, som Præsterne, ifblge bemeldte Cancellie-Skrivelse

af 24. Decbr. 1802 ere pligtige ved Aarets Udgang at

meddele vedkommende Stads- eller Land-Physici, overall

kunne blive eensformige, og Arbeidet derhos for dem

mindre byrdefuldt, fremsendes herved et Antal' Exem-

plarer af et Schema Litr. A., hvorefter disse Beretninger

blive for Fremtiden noiagtigen at indrette. — Det kgl.

Danske Gancellie den 16. December 1806.
$

Litr. A.
'

"~

Indberetning om dodfbdle Bbrn for Aaret 1806

fra N. N. Sogn, til Stifts-Physicus, ifblge Cancellie-Skrivelse

af 24. Dec. 1802.

Sogn By

Fonvi-

< Irenes

Navne

Fq-

stc-

rcts

Kj5n

ti

tv

I hvil-

ken
Maa-
ned af

Svan-
ger

skabet
f&dt

Gjordemoderens

Navn, og

om cxa-

mineret,

eller ikke

Beretning om

Fodselen og

Fosteret

anvendte

Midler til at

faac Foste-

ret til Live

.Om
Mode-
ren

forhen
har
fodt

dod-
fOdt

Barn

Om
nogen
Klage
mod

Gjorde-
moderen
er an-
meldt

eller for-

modes

—

c

—
6
S

Lyng.
bv

Nr, 1

.

Nr. 2.

Bag-
sværd

Gien-
tofte.

lians

S&rensen

og Anna
lians*
datter.

Ole
M adsen
og Sidse

Jftrgens-

datter.

3D 9 Mette
Olsen,

exarpin.

Gjorde-
moder.

Mette
Mons-
datter,

uexamin.
Gjorde-

moder.

Fodsclen var me-
get haard, vatede
i 24 Timer, forme-
delst BarnetsStor-
relse, men endtes

ved Naturen uden
Vending eller

Instrumenter

FOdsclen af det

tørste Barn var
langsom, men dog
ved Naturen. Det
andet Bnrn kom
med F5dderne

forst frem, ogsaa
vedNaturen alene.

VarmtBad,
Brystets

Gnidning,
Luft-Ind-
blæsning,
Bdrsten,
Lugtende
for Næsen.

Ingen Mid-
ler brugt,

da Gjorde-
moderen
ingen

vidste.

Nei,

Ecn-
gang
for-

hen.

Ingen

Ingen.

Med denne sammendragne Indberetning^ folge de originale Anmel-

delser fra GjordemcJdrene. N. N.,

Sognepræst til N. N. &c. &c.



1806.

1G. Decbr

106

Litr. B.

Canc. Circ. ang. Dodfodte.

O

A-
bor-

tc~

rin-

ger

Alt
for

tid-

lige

Fuldbaarne D6df6dte

med Tegn
til For-

raadnelse

efter Ope-
rationer

og hvil-

ken Slags

efter

naturlige

Fadsier

levet no-
gen Tid
efter

FDdslen

.Total-

Summa af

DodfOdte
i ethvert

*Sogn

o
to
c
ou
Q

o
to u

tt

to

— to

Ph

tO

Q

O
fco

3J

a

Q

S-i

o
te

to

— to

O
tv

o
u
o
tfi

s
E

CO

Modrene

fadt ei

for- for-

hen heu

ddd-
fddt;

dod-
fodte

f5dtc
Born

B5rn

Total-Sum-

ma | | |

Anmærkning. Ved at anfore Total-Summen ved Foden

af hver Rubrik, maa anmærkes ved de tvende Rubrikker om
fuldbaarne Dodfftdte efter Operationer og natur-

lige Fod sier, om der iblandt disse tillige er iberegnet de,

som i den foregaaende Rubrik ere anforte som Dodfodte med

Forraadnelses-Tegn, og i saa Fald hvormange ?

Litr. G.

Afmeldelse om el dbdfodl Barn, ved hvis Fbdsel Under

tegnede har været brugt.

Nav-
I hvilken Af

Hvad
formo-

Kom Fo-
lieret let.

Var
Brugte

(jordemode- Har
nene Maaned

efter

Svanger-
skabet
omtrent
fOdteKo-
ncn det
dOdfOdte
Barn ?

hvil- des at natur- der Hvor- ren noget og Mode-
l>aa Hvor ket h&ve ligt, be- Liv i hvilket Mid- ren til-

det KjBn været sværligt, det, lamge del for at faae forn
d6d-

fOdtc

Barns

For-

boe

de?

var

Fo-

A årsag
til Ko-
nens for

ved Ven-
dingeller

Instru-

da

det
varede

Fosteret til

Live eller at

holde Liv i

ffidt

dod-

ste-

ret?

tidlige

Ned-
menter

til

fod-

tesV

Livet? det,eller ikke,

og hvorfor
fOdte

B5rn?
ældre komst ? Verden ? da ikke ?
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Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Nord- 1806.

og Oster-Amtet
,

ang. Bevillinger til Ægteskab 23. Decbr.

i visse Tilfælde. Khavil den 23. Decbr. 1806.

— Canc. 3. Depart. (Norske Justits -Depart.) Brevb. 1806,

Nr. 2658-2659.

P- M. Sysselmand Bjornsen i Nordre -Syssel har

for Cancelliet andraget, at der i bemeldte Syssel skal

være indtruffet det Tilfælde, at en Bonde, som for en-

deel Aar siden havde bedrevet Hoer med et ledigt

Fruentimmer, attraaede efter sin Kones Dod at indlade

sig i Ægteskab med Søsteren til hende han for havde

bedrevet Hoer med; i hvilken Anledning bemeldte

Sysselmand har forlangt Gancelliets Resolution, om et

saadant Ægteskab, i Overeensstemmelse med Forord-

ningen af 23. Maji 4800 kunde ansees tilladeligt. —
1 Henseende til denne Foresporgsel skulde man tjenstl.

tilmelde Hr. Amtmand til fornoden Bekjendtgjbrelse for

bemeldte Sysselmand Bjornsen, at naar dette Tilfælde

existerer kan Ansbgning herom indgives til Cancelliet,

som derefter vil forelægge samme til Hans Maj 18 allerh.
i

Resolution. — Det kongelige Danske Cancellié den 23.

December 1806.

Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden over 27. Decbr.

Island, ang. Salarium for Sagforelse ved Lands-

Overretten i Island. Khavn den 27. Decbr.

1806. — Publiceret ved Landsoverretten i Island den 6. •

Juli 1807, under Datum 15. Septbr. 1806, som er Datum af

Stiftamtmandens Skrivelse til Cancelliet. — Canc. 3. Depart.

(Norske Justits-Depart.) Brevb. 1806, Nr. 2686-2687.
j

.
P. M. Ved Skrivelse af 15. Septbr. d. A. har Hr.

Stiftamtm. til Cancelliet indsendt en Begjæriug fra Sys-

selrriand Koefoed, om at erholde, i de Sager han

for den islandske Landsoverret befales at udfore,

et Salarium fra 10 til 20 Rd. — Foranlediget heraf

skulde man tjenstl. tilmelde Hr. Stiftamtm. til fornoden
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4 806. Efterretning og Bekjendigjbrelse for Vedkommende , al

27. Decbr. ham. i Betragtning af de oplyste Omstændigheder 1
,
og

>

^fT^i L'ighed med det Cancelliet under '18. Maji f. A. har '

bestemt angaaende Byfoged Frydensbeig, kan, efter

Sagernes Beskaffenhed og Vidtloftighed, lilstaaes et Sa-

larium fra 5 Rd. til 20 Bd. for hver Sag han beordres at

udfore for ovenmeldte Ret. Det kel. Danske Cancellie

den 27. Decbr. 1806.

1807. Cancellie-Circulaire til samtlige Stiftamtmænd

io. Januar. g Amtmænd i Danmark, Norge og Island, ang.

Forandringer i Medicinaltaxten. Khavn den 10.

Januar 1807. — Cancell. 3. Departem. (Norske Justits-

Departem.) Brevb. 1807, Nr. 54, jevnf. 2. Departem. Brevb.

1807, Nr. 62. Original -Aftryk paa et Ark i Folio. Fogtm.

. \. VI. 14, 9-10.

P. M. Hans Majestæt Kongen har, ved under 3.

Januarii d. A. [rett. 1806] at approbere den af det kgl.

s Sundheds - Collegium udarbeidede Medicinaltaxt, hvor-

efter Apothekerne i Danmarks og Norges Kjbbstæder

burde sælge Medicamina, tillige paalagt bemeldte Col-

legium aarlig at bestemme, hvad Forandringer der bor-

,
gjores i Taxten for enkelte raae Materialier eller Sim-

plieia. — lfolge denne allerh. Resolution har det kgl,

Sundheds- Collegium besorget de Forandringer trykte,

som efter -Omstændighederne bor gjbres i Medicinaltaxten

for Aaret 1807. Af disse Forandringer skulde man

tjenstligt tilstille (Til.) det fornbdne Antal trykte Exem-

plarer, til Bekjendtgjorelse, samt tillige anmode Dem at

" l

) af disse anfbres navnlig deels Embedsforretninger som Sys-

selmand og Herredsdommer, samt Administrator for det kgl.

Gods og Meddirecteur for Tugthuset', deels at han,
<t
som

aldeles ubekjendt med det islandske Sprog, der er det

hvori alle Retshandlinger foretages", maatte bekoste Ak-

terne oversatte forst paa Dansk, og derpaa sine egne Ud-

arbejdelser igjen paa Islandsk, -til Fremlæggelse i Retten.
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overlevere enljver Apotheker og Physikus et Exemplar 4807.

til Efterlevelse. —
- Det kel. Danske Cancellie den 10. rT^T^n 10. Januar.

Januarii 1807. / \

Reskript til samtlige Overøvrigheder i Dan- 13. Januar.

mark, Norge og Island, ang. Tilsyn med offent-

lige Tidender. Khavn den 13. Januar 1807. —
Publiceret ved Landsoverretten i Island den 18. Januar 1808.

Canc. 3. Departem. Registr. III, 305b-306 (1807, Nr. 20).

Fogtm. VI. 14, 14— 15; Coll. Tid. 1807, S. 33—34.

Christian den Syvende &c. V. B. Da Vi, efter Vore

Neutralitets-Grundsætninger, ingenlunde kunne tilstede,

at Vore Undersaatter bidrage til ved Trykken al ud-

brede hvad krigforende Magters Undersaatter alene

kunne have Frihed til gjensidigen at offentliggjbre :
—

saa ville Vi, i Henhold til Vores allern. Resolution af 4.

Oktbr. 1799 § 5, som under 5. og 12. s. M. er bleven

Øvrighederne bekjendtgjort igjennem. Vort Danske Can-

cellie, have Dig alvorligen befalet, ved Ordres til vedkom-

mende Underovrigheder og noie Indseende med disse, at

standse Forhandlingen og Uddelingen af enhver Tidende,

samt af ethvert periodisk Blad eller Skrift, der maatte

indeholde nogen Beretning, Bemærkning eller Udladelse,,

som kan ansees at være fornærmelig eller forhaanende

for nogen fremmed Magt, Fyrste eller regjerende Per-

son; og det uanseet at Forfatteren, Oversætteren eller

Udgiveren maatte paaskyde andre offentlige Blade eller

Skrifter som sin Hjemmel for slige Artikler. Dermed

skeer Vor Villie. Befalende Dig Gud. Kjbbenhavn den

13. Januarii 1807. [ad mandatum.].

Cancellie-Circulaire til Stiftamtmanden i Is- 13. Januar,

land, ang. Tilsyn med de offentlige Blade. Khavn

den 13. Januar 1807. — Canc. 3. Depart. (Norske

Justits-Departeni.J Brevb. 1807, Nr. 80, jevnf. 2. Departem.

Brevb. 1807, Nr. 87. Fogtm. VI. 14, S. 15-16.

P. M. Ved at tilstille (Tit.) et under Dags Dato
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4807. udfærdiget Reskript, angaaende Tidender og periodiske

' "T" 'Blade eller Skrifter, til videre Foranstaltning, maa
Jo. Jmm c ir.

man, da der i Deres Embeds - Distrikt findes Bog-

trykkene, tillige anmode (Tit.) om, ved Stedets Politie-

mester at lade Vedkommende paany indskjærpe den

26. og 27. § i Forordn, af 27. Septhr. 1799, og alvor-

ligeii erindre om, at holde sig samme paa det noieste

efterrettelig. Man bor derhos ikke undlade at melde:

at ligesom Gancelliet maa buske, at Embedsmændene

ville veilede H. Maj." Undersaatter til rigtig Kundskab

om og noiagtig Efterlevelse af Hans Befalinger, saa finder

man Intet at erindre imod, at Politiemesteren paa et-

hvert Sted, naar Vedkommende Saadant forlange, gjen-

nemseer Manuskriptet eller Correkturen af det periodiske

Blad eller Skrift, som agles udgivet, paa det at hvad som

mueligen kunde findes anstbdeligt deri, ;slrax kan vorde

udeladt, og Bladets Standsning, efler at det allerede

er trykt, saavel som andre Uieiligheder, saaledes fore-

kommes. — lovrigt tvivler man ikke paa, at jo (Til.)

selv vil have Indseende med , at H. Maj. ts Befalinger

ogsaa i dette Tilfælde noiagtigen vorde efterlevede.

Det kgl. Danske Cancellie den 13. Januar 1807 1
.

23. Januar. Forordning ang. Straf for unodig Trætte ved

Mesteret. Khavn den 23. Januar 1807 \ —
Publiceret ved Landsoverretten i Island den 6. Juli 1807, samt

i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1807. Canc. 2. Departem.

Registr. 7111, x21b (1807, Nr. 83). Original-Aftryk hos Schultz.

Qvart-Forr. for 1807, S. 11—12; Schou XIV, 660. Coll. Tid.

; > 1807, S. 68. ^- ' -V^ L -:]^^:^^ '
'

.

,\ ') Dette Circulaire er ligeledes afgaaet til de Stiftamtmænd

og Amtmænd i Danmark og Norge, i hvis Embeds-Distrikt

, der fandtes Bogtrykkerier, samt til den vestindiske Regjering.

Under 9. Juni 1807 er afgaaet Canc. Circ. til Overretterne

i Norge, Island, Vestindien, samt Bornholm, hvorved Gjen-

part af ovennævnte Reskript af 13. Januar tilstilles Ret-

terne. Canc- 3. Departem. Brevb. Nr. 1190.

*) Forordn, 11. August 1819.



For. ang. unodig Trætte ved Hoiest'eret. \\\

Forordning angaaende Straffens Skjærpels'e for 4807.

unddig Trætte ved Hoiesteret. . ne?~,
^

23. Januar.

Vi Christian den Syvende &c. G. V., at Vi, for

end ydermere at hæmme utidig Trættelyst, ugrundet

Paastand og modtvillig Udeblivelse i Sager, som til Vor

Hoiesteret indankes, have fundet det nodvendigt, at

skjærpe den ved Forordn, af 23. Decbr. 1735 bestemte

Straf for temere litigantes. — Vi befale derfor: at En-

hver, som herefter ansees for unodig Trætte ved Vor

Hoiesteret, skal, efter Sagens Natur og Hbiesterets Skan-

nende, idommes Boder fra 24 til 200 Rd. — Hvorefter

de Vedkommende sig allerund. have at rette. Givet i

Vor kgl. Residents -Stad Kjobenhavn den 23. Januarii

1807.
y *

1

Kongelig Resolution ang. Gratification for 6. Febr.

Ministerialia ved Latinskolen. Khavn den 6.

Februar 1807. — 1 Universitets-Directionens Forestilling

30. Januar 1807 bemærkes, at Domkirkepræst Br. Sivertsen

havde anholdt om at beholde Honorar for Ministerialia ved

Skolen, som var ham nægtet fra 1. August 1805, da Skolen

blev flyttet til Bessastad. Directionen fandt det billigt, at han

for sin Embedstid beholdt dette Honorar, men da Stiftsøvrig-

heden i Island havde bemærket, at Præsten til Bessastad bil—

• ligen tilkom Godtgjorelse, indtil han kunde træde i Besiddelse

af det nævnte Honorar, indstilles han til indtil videre at er-

holde 16 Rd. — Univers. Direct. Forestillinger til Aaret 1807,

Nr. 89 j Resolutionen i Engelstofts Univ. og Skole- Annaler

1807. I, 141.

Vi lillægge Sognepræsten i Bessestad for Besorgel-

sen af Ministerialia ved Latinskolen sammesteds en aar-

lig Gratification af 46 Rd. af bemeldte Skoles Kasse,

indtil Vacance forefalder ved Reykevig Domkirke, da

det Dompræsten sammesteds ved Reglement af 29. April

4785 i denne Henseende tillagte Emolument af 24 Rd.

skal gaae over til Præsien for Bessestad, og den Gra-
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807. tification af 16 Rd., som denne nu bevilges, igjen op-

p^^"" hore. Kjobenhavn den 6. Februar 1807 1
.

Marts. Gancellie-Plakat ang. Indberetninger tilSund-

heds-Colleginm. Khavn den 3. Marts 1807. —
Publiceret ved Landsoverretten i Island den 6. Juli 1807, samt

i Synodalforsamlingen 1807. — Cancell. 2. Departem. Registr.

VIII, 84 (1807, Nr. 273b
j. Original -Aftryk hos Schultz.

Qvart-Forr. for 1807, S. 20; Schou XIV, 667—668. Coll.

Tid. for 1807, 162-163..

Plakat, hvorved den 4. § i Forordn, af 5. Seplbr.

1794 forandres.

Hans Maj*. Kongen har ved Resol. af 13. Febr. d.A.

allern. behaget at ophæve det Bud, som indeholdes i

Forordn, af 5. Septbr. 1794 § 4, ifolge hvilket Præ-

sterne, de lonnede Læger og Godseierne, ved ethvert

Aars Udgang skulle tilstille Amtmændene fuldstændige

Indberetninger, om der i Dislrictet
:

i Sognet eller paa

Godset havde yltret sig i det forlobne Aar nogensom-

helst venerisk, skorbutisk eller anden farlig Syge, der

medfarer Smitte, samt hvilke Anstalter mod samme vare

fbiede; bg derimod befalet:

1) At det skal paaligge samtlige Landphysici, Di-

striets-Chirurger samt militaire og andre practiserende

Læger, at meddele punctviis og udforlig Efterretning og

Besvarelse paa alle de Spbrgsmaale, som Sundheds-

Collegium nu eller herefter, ved aarligen til Over -(iv-

righederne oversendende Schemuta, maatte affordre

dem. — 2) At Over- (ivrighederne skulle paasee, at

samtlige Vedkommende til dem afgive de befalede

Efterretninger, og, naar alle disse ere indkomne, ind-

sende samme til Sundheds - Collegium
,
ledsagede med

') Communication til Stiftsøvrigheden i Island i Univ. Direct.

Skrivelse 23. Febr. 1807 .(Direct. Copieb. 1807. B, Nr.

140}; og til Rentek. s. D. med Anmodning om at foran-

stalte Udbetalingen (Copieb. sst. Nr. 141).
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Anmærkninger og Oplysninger, om Saadant gjbres for- ^807.

nodeut; samt — 3) at Sundheds-Collegium, efterathave 3 # Marts

igjennemgaaet samtlige Efterretninger, skal indsende

disse med sin Betænkning til det Danske Cancellie, for

at vorde Hans Maj*, forelagte. Hvilken allerh. Resolu-

tion herved kundgjbres til alle Vedkommendes Efter-

retning og allerund. Efterlevelse. — Det kgl. Danske -
1

Cancerne den 3. Martii \ 807.

- • _ - •

Kongelig Resolution ang. Kjob af Eskefjord Mans

Kjobstads Grund. Khavn den 6. Marts 1807. —
Ifblge Tilsagn i Plak. 18. Aug. 1786 og Frd. 17. Novbr. s. A.

blev den 19. Marts 1787 Grunden for Eskefjord Kjbbstad ud-

sogt og opmaalt af Sysselmanden, Af denne Grund henhorte

Pladsen Mj6eyri under Gaarden Svinaskåli , hvis Eier tilbod

fbrst Pladsen til aarlig Leie, som ved Syns- og Taxations-

forretning 25. Au ! ". 1804 ansattes til 6 Rd., men senere tilbbd

Eieren den tilkj obs for 150 Rd. Mj6eyri bestod af tOr Sand-

bund, og
4t
indeholder i Længden fra Fjeldene og Veien, som

lober under samme, indtil Fjorden mod Syd, 75 Favne, og i

Breden mod den nordlige Kant, 80 Favne. Hbet, som avles

paa Gren selv, er vel ubetydeligt, men ved Gjodning og god

Rbgt kunne derpaa fodes 3 Heste". Der kunde ogsaa falde

Drivtommer og Tang. Leilændingen af Svinaskåli gjorde For-

dring paa Nedsættelse af Gaardens Afgift af 2 Rd. (den var

ialt 4 Rd. 21 Sk.). Amtmanden meente, at Drivtommer og

Tang til Faarebeed kunde forpagtes bort særskilt for kongelig

Regning (Forestill. 26. Febr.). — Rentek. Norske Relat. og

Resol. Prot. 88, Nr. 20. •

Den til Grund for Eskefjord Kjobstæd i Island ud-

sbgte Plads, Mjobre, under Gaarden Svinaskala, kan for

Vor Regning afkjbbes Eieren, forrige Sysselmand Sivert

Petersen, for Kjbbesum 150 Rd. — Kjbbenhavn den

6. Martii 1807 1
.

') Communication til Stiftamtm. Trampe og Amtm. Stephan

Thorarensen ved Rentek. Skrivelser 18. April 1807(NRentek.

Isl. Copieb. Litr. 6, Nr. 758-759).

VU. B. ,8
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1807. Kongelig Resolution ang. Forsog med Tilbe-

25. Marts, redelse af Kelp i Island. Khavn den 25. Marts

1807. —- I Rentekammerets Forestilling 12. Marts bemær-

kes, at ^Kammeret har tilforn været og er endnu af den Tanke,

at det kunde blive en vigtig Næringsgreen for Island at brænde

Soda eller Kelp af de sammesteds i største Mængde værende

Arter af Sbtang. Imidlertid ere i den Henseende skete Forsog

i det Mindre, der ere aflobne frugteslose, og i det Storre have

vi vel for nogle Aar siden haft et Forslag fra en Skotlænder,

navnlig Murdoch ^acauley, men samme var altfor bekosteligt

og derfor uantageligt". Nu frembodes en mindre bekostelig

Udvei ufor at erfare Egenskaberne af den Kelp, som kan bræn-

des i Island", for derefter nærmere at overveie, hvad der var

at gj^re. En vis Morten Reidt havde tilbudt at reise til Island,

' for at anstille Forsb'g ,
og havde produceret Attester for , at

han paa Færøerne havde brændt Soda, som efter en af Prof.

Hofapotheker Becker anstillet Undersogelse
<t
er befunden at

have holdt Prbve". Bekostningerne hertil ansloges:

Reise og Kost frem og tilbage 80 Rd.

(
Redskaber til Brændingen 86 —
Diætpenge 2 Rd. daglig under Opholdet i Island,

som ansloges til 3 Maaneder eller 90 Dage . . 180 —
i

Tilsammen . 346 Rd.

Norske Relat. og Resol. Prot. 88, Nr. 28.

Vi bifalde allern., at Morten Reidt sendes til Island,

for sammesteds at anstille Forsog med at brænde Soda

eller Kelp af Tang, og at til delte Oiemed udredes 3

lil 400 Rd. af Vort Rentekammers Extrafond. — Kjbben-

havn den 25. Martii 1807 1
.

is. Aprii. Cancellie- Circnlaire til samtlige Stiftamt-

mænd/!'Amtmænd m. fl. i Danmark, Norge og

Island, angaaende Signalement for Fæstningsslaver.

Khavn den 18. April 1807. — Canc. 3. Departem.

") Communication til Stiftamtmand Trampe og Land- og By-

foged Frydensberg i Island ved Rentek. Skrivelser 11. April

s. A. Rentek. Isl. Copieb. Litr. 6, Nr. 745—746.
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(Norske Justits-Depart.) Brevb. 1807, Nr. 746; jevnf. 2. Depart. 1807.
Brevb. 1807, Nr. 844, og 5. Departem. Brevb. 1807, Nr. 709. — -

Original-Aftryk paa et Ark i Folio. Coll. Tid. 1807, S. 251— 18 -
APriL

252; Fogtm. VI. 14, 97 (begge uden at ntevne Island).

Da det kg]. Generalitets- og Gomraissariats - Colle-

gium har fundet det gavnligt, at der, til Afbetjening i

Tilfælde af Slavers Undvigelse fra Fæstningerne, kunde
haves et Signalement over hver enkelt Slave, saa skulde

man tjenstl. anmode (Tit.) behageligen at ville tilkjende-

\give samtlige Under- Ovrigheder i deres District, at de

for Fremtiden, ved enhver til Fæstningsarbeide hen-

ddmt Forbryders Aflevering, skulle lade medfolge- et

noiagtigt Signalement over ham, hvorved ogsaa den

Paagjeldendes militairiske Maaling paa blotte Fodder

ansees tjenlig. — Det kgl. Danske Cancellie den 18.

April 1807.

Cancellie - Circulaire til Overøvrighederne i 21 April,

Danmark/ Norge og Island m. 11., ang. Foreviis-
'

ning af Bestallinger. Khavn den 21. April

1807. — Canc. 3. Departem. (Norske Justits-Departem.)

Brevb. 1807, Nr. 775
5
jevnf. 2. Departem. Brevb. 1807, Nr.

866, og 5. Departem. Brevb. 1807, Nr. 757. Original-Aftryk

paa et Ark i Folio. Fogtm. VI. 14, 100.

Ved den 3. § i Plak. af 27. Decbr. 1803 er det

bestemt, at Enhver, der forundes noget Embede, skal,

forinden han tiltræder samme, indlbse den for ham
- dertil udfærdigede Bestalling, og forevise den for sin

nærmeste Foresatte. — Da man siden har erfaret, at

dette Bud ikke altid efterkommes, og at nogle Embeds-

-mænd endogsaa, uden at lade deres Bestallinger læse

til Thinge. naar derom blot var givet Communication

•il vedkommende Ovrigheder, have tiltraadt deres Em-

beder: saa maa man herved tjenstligst anmode (Tit.)

om behageligen at ville i Deres District nbiagtig paasee

ovenmeldte Anordnings Overholdelse. — Det kongelige

Danske Cancellie den 21. April 1807.

8*
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416 Kgl. Resol. atvg. Handelen.

1807. Kongelig Resolution ang. nærmere Bestemmel-

L^lL ser om den islandske Handel. Khavn 22. April

1807. — I Rentekammerets Forestilling 2. April bemærkes,

at da de 20 Frihedsaar for den islandske Handel vare nu for-

lbbne, i hvilke man ansaae det betænkeligt at gjore Foran-

- \ dringer, „thi de under 1. Junii 1792 og 23. April 1793 udgivne

Plakater ere egentlig ikke Forandringer, men nærmere For-

tolkninger af nogle Poster i forommeldte Anordninger", havde

man nu taget under Overveielse, hvorvidt bemeldte Friheder

burde vedvare, og efter den Erfaring man havde gjort i Mel-

lemtiden, samt de Conferencer man havde haft Leilighed til

at holde, deels Aar 1800 med Thorarensen, Vibe og Stephensen,

deels i næstforrige Vinter med Matrikulerings-Commissionen,

fandt man fbigende Poster især at være at tage i Betragtning

:

I. De den islandske Handel tilstaaede Friheder, ifolge

' Plak. 18. Aug. 1786 § 8—11, stadfæstede ved For. 13. Junii

1787, havde fornemmelig bestaaet deri:
t{
at alle til Island ind-

forte Varer havde været frie for Told og Consumtion der i

Landet ; — at alle islandske Varer ere blevne udfbrte der fra

Landet uden Told ;
— at de udfbrte islandske Varer have

ligeledes nydt Told- Accise- og Licentfrihed overalt ved Told-

stederne i Rigerne og Hertugdbmmene, som og Consumtions-

frihed i de danske og norske Stæder, hvorhen de fbrtes,

hvorimod deraf blev betalt, naar de derfra igjen udfbrtes til

» fremmede Steder, 1 Procent istedetfor udgaaende Told $ — at

alle fra Rigerne eller Hertugdbmmene til Island udforte Varer

have været frie for udgaaende og Mellemrigs-Told ; — at Con-

sumtionen paa de dertil udforte Fodevarer er bleven godtgjort;

— samt at alle Skibe fra og til Island have været befriede for

Lastepenge i de danske, norske og Hertugdbmmenes Havne,

og at alle de Skibe, som directe fra og til Island ere forbi-

seilede Cap Finisterræ, have været frie for Slave-, Laste- og

Ranzons-Penge". Med Hensyn til det forste Punkt om Told

og Consumtion af islandske Varer fremgik det af en mellem

Rentekammeret og Toldkammeret fort Correspondence,
tt
at der

ikke var at tænke paa nogen ordentlig Toldindretning i Island"

og at Toldfriheden derfor burde vedblive. Hvad derimod Con-

sumtionen af de til danske og norske Kjobstædér indfbrte is-

landske Varer angik , da beregnede Rentekammeret , tt
at i

Forhold til Værdien af en Commercelæst Kjbd og Talg imod

Fisk, vilde Consumtionen af Kjbd og Talg blive uforholdsmæssig

•



Kgl. Resol. ang. Handelen. \\7

hoi mod den af Fisken, thi naar Consumtionen belcib 9 Rd. 1807.

36 Sk. af 1 Læst Klipfisk, af Værdie omtrent 540 Rd., og 5 22. April.

Rd. 15 Sk. af 1 Læst Platfisk, a# Værdie 234 Rd. , vilde den ~
belobe 17 Rd. af 1 Læst KjGd, af Værdie 306 Rd., og 18 Rd.

af 1 Læst Talg, af Værdie 504 Rd., hvilken Forskjel, foruden

at Prisen vilde med eet stige paa Kjodet 1 Rd. 6 Sk. pr. Td.

og paa Talgen 84 Sk. pr. Td., eller 6 Sk. pr. Lpd., vilde

ulige bebyrde den islandske Handel, som drives paa det halve

Land, fremfor den, som drives paa den anden halve Part af

Landet, og just den Deel af Handelen, som i Henseende til

Fragt og Assurance er mest bebyrdet, da de saakaldte Kjbd-

havne ligge i Nord- og Oster-Amtet, der ere vanskeligere at

beseile end Sdnder- og Vester- Amterne, hvor Fiskehandelen

mest drives". Man maatte ogsaa lægge Mærke til den For-

skjel mellem Fiske- ogKjod- samt Talghandelen,
<t
at af Fisken

bliver en stor Deel igjen forsendt udenrigs, hvoraf altsaa Con-

sumtionen vilde blive igjen godtgjort, da derimod Kjtfdet og «

Talgen vilde forblive til Consumtion i Landet. Og i Henseende

til Kjc5det maatte endnu lægges Mærke til den Omstændighed,

at det halve, eller omtrent 2000 Tdr. , leveres til So -Etatens

Proviantgaard
,

hvoraf, i Forudsætning at det blev Kjoberne

som betalte Consumtionen, det altsaa blev Statens Kasse som

denne Afgift faldt til Last, eller Folgen blev, at Kjftbmændene

-vilde mangle Afsætning, og deres Handel altsaa lide stort Tab.

Rentekammeret foreslog derfor at nedsætte Consumtionen paa

Kjttdet til 40 Sk. pr. Td. og paa Talg til det Halve eller

42 Sk. pr. Td., 3 Sk. pr. Lpd., og anmærkedes tillige, at Laste-

penge kunde svares af Skibene ligesom af den finmarkske

Handels Skibe ifølge Resol. 22. Oktbr. 1797. Toldkammeret
holdt paa, at den mellemrigske Consumtion blev svaret af de

islandske Fiskevarer ligesom af de finmarkske og nordlandske,

ikke blot i Hensigt til Indtægt for Kongens Kasse, men og
for at beskytte Afsætningen af den finmarkske og nordlandske

Fisk, „der desuden med oeconomiske Afgifter er betynget"
5

lige-

ledes mente det,
£t
at de indenlandske Skibsafgifter burde svares

ved de danske og norske Toldsteder af de Skibe, som udgaae

til og indkomme fra Island". Consumtionen af Kj&d og Talg

ansaae bemeldte Kammer derimod for mindre vigtig, naar

Eftergivelse deri kunde gavne Island og dens Afsætning. Da
Rentekammeret imidlertid vedblev sin Paastand, at kun Fisken

kiinde taale Consumtion, samt at man kunde paalægge Skibs-

afgifter, men at den islandske Handel trængte til at være
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1807. consumtionsfri af alle ovrige Varer, og da de islandske Kjob-

22. April, mænd havde indgivet Forestilling om fremdeles at nyde Told-

frihed, havde Toldkammeret erklæret sig enigt om Sagen.

Derfor indstilles: „om den ved Plak. af 18; August 1786, dens 1

8., 9., 10. og 11. den islandske Handel i 20 Aar allern.

forundte Told- og Consumtionsfrihed m. v. maa, uagtet be- i

meldte 20 Aar nu ere forlbbne, endnu for det forste i 10 Aar

vedblive, blot med den Indskrænkning, at af islandske Fiske-

varer skal herefter ved Indførselen i de danske og norske Kjbb- *

stæder svares Consumtion, og af de Skibe, som udgaae til og

indkomme fra Island, de indenlandske Skibsafgifter ved de

danske og norske Toldsteder, alt i Overeensstemmelse med

Toldanordningerne". — Ved den med Forestillingen følgende

Approbation fra Kronprindsen , dat. Hovedqvarteret Kiel den

,
14. April 1807, er dette Forslag modificeret derhen, at Paa-

lægget af Consumtion pan islandske Fiskevarer udsættes indtil

en almindelig Bestemmelse om Consumtionsvæsenet bliver taget.

II. Ved Plak. 7. Marts 1787 ang. de islandske Sbpasser,

var bestemt, at disse skulde udredes paa stemplet Papir til

4 Rd., men at der dog, saalænge de 20 Frihedsaar varede, y

ikke skulde betales mere end 2 Rd. Expeditions - Gebyhr for

hvert Pas, ifølge Plak. 18. Aug. 1786„ Da nu Gebyhrene ved

alle Collegier bleve forho'iede med et Tillæg til Skatkammer-

fondet og en ny Sporteltaxt approberet, blev dog ved Resol.

4. Januar 1804 bestemt, at Betalingen for de islandske Sopasser

skulde blive som for, 2 Rd. for hvert Pas, medens de 20 Fri-

\ hedsaar varede, idet Kongen forbeholdt sig nærmere at be-

stemme Betalingen; tillige bestemtes, ifølge Canc. Plak. 27.

Decbr. 1803 (kgl. Resol. 23. s. M.), at til Passene, som til

andre Collegie-Expeditioner, intet stemplet Papir skulde bruges.

— Det forekommer Kammeret, at -det nu, istedetfor at Passene

hidtil havde været lige for alle Skibe, var hensigtsmæssigere

at beregne Betalingen efter Drægtighed, saaledes ^om de er-

lægges for saavel de latinske som algierske Sopasser efter Plak. *

14. April 1783 og Reskr. 9. Januar 1782, og at det ikke vilde

være formeget at Passerne bleve betalte med 32 Sk. pr. Com- I

mercelæst, foruden '/s Deels Tillæg til Skatkammerfondet. Af

et Skib paa 40 Læster vilde da det, som for Passet blev at

betale, beløbe i Gebyhr 13 Rd. 32 Sk. og til Skatkammer-

fondet 1 Rd. 64 Sk. , tilsammen 15 Rd.
,
og i det Hele kan v

denne Indtægt beregnes aarligen at ville af 2,321 Læster, som

de Skibes Drægtighed, der hidtil have beseilet Island, per *
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medium belbbe 773 Rd. 64 Sk. , \ 807.

hvorved Sportelkassen, i hvilken Pasgebyhrene, 22. April,

ifblge Resol. 1. Oktbr. 1802, indflyde, vilde

vinde aarlig over 600 Rd. — Desuden '/§

til Skatkammerfondet 96 — 68 —
Tilsammen? 870 Rd. 36 Sk7

1 Kronprindsens ovennævnte Approbation yttres : u3eg rinder

det ikke passende, at paalægge nogen Handels- eller Nærings-

green nye Afgifter blot til Fordeel for et individuelt Collegiums

Sportelkasse", og foreslaaes, at det Overskydende af de forhen

beregnede 2 Rd. Expeditions-Gebyhrer for hvert Pas beregnes

Statskassen til Indtægt. » •

4

III. Af de 6 Kjbbstæder havde Reykjavik ureist sig saa-

ledes, at man ikke kan tvivle paa at den jo vil blive en varig

Kjbbstæd". Paa Oefjord og Eskefjord havde afvexlénde været

2 og 3 Handelshuse og paa Isafjord 2, men med Vestmannbe og

Grbnnefjord (= Grundarfjord) var det snarere gaaet tilbage.

Vestmannbe var kun bleven et Under-Etablissement fra Reykjavig,

og Grbnnefjord kunde,- som Kammeret havde erfaret, aldrig

ventes at blive Kjbbstad. Det henstilles derfor, at Vestmannbe

og Grundarfjord udgaae af Kjbbstædernes Tal og blot blive

authoriserede Udliggersteder.

IV. For at bidrage til Kjbbstædernes Opkomst og en

stadigere fast Handel, blev ved Plak. af 18. Aug. 1786 § 13

og Forordn. 17. Novbr. s. A. § 15 tilladt: „at Kjbbstads-

borgerne, , naar de havde vundet Borgerskab paa Handelen og

vare forsynede med det fornbdne Forraad af de behbvende

Varer, maatte for det fbrste i 20 Aar have Frihed til, som Udlig-

gere, at gjbre mindre Handels -Anlæg i det til hver Kjbbstad

lienhbrende Distrikt, med Frihed siden ei alene at handle med
hvilket Udliggersted og hvilken Kjbbstad de fandt for godt,

men og direkte at forskrive Ladninger fra hvilket Sted i Kon-
gens Riger og Lande de selv vilde, samt igjen at expedere
Ladninger hvorhen de fandt tjenligst ; hvilket endvidere er be-
kræftet i For. 13. Juni 1787 Cap. 2, § 2 og 11. Men efter
den ved Plak. 1. Juni 1792 givne nærmere Forklaring, kan
Tilladelsen til at handle med eller til hvilket Udliggersted Kjbb-
mændene vilde (Spekulanthandel af Skibene, ved at ligge i 4
Uger, undtagen) ikkun gjelde for eller i den Kjbbstads District,

i hvilket Kjbbmanden havde taget Borgerskab, og under det

Vilkaar, at han i samme Kjbbstad holdt Dug og Disk, samt
der fbrte stadig Handel baade Sommer og Vinter". - Disse

sidste Vilkaar i Henseende til at være bosat i Kjbbstæderne samt
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1 807. at tore stadig Handel, mentes fremdeles at burde vedblive, men

22. April, derimod foreslaaes, at det maatte herefter være enhver i en

—m ~* Kjobstad i Island bosatv Kjobmand, der tillige der driver stadig

Handel baade Sommer og Vinter, tilladt at handle paa ethvert

af de ved Handelens Frigivelse antagne eller herefter, efter

den Kammeret dertil allern. givne Authorisation. med sammes

Approbation oprettende Udliggersted.

V. Med Hensyn til den ved For. 13. Juni 1787 1. Cap.

§ 21 bestemte Tour for Postskibet, nemlig, at det tidlig om

Foraaret skulde gaae fra Island til Khavn, derfra igjen snarest

mueligt expederes til Landet, og i Efteraaret i Begyndelsen af

August til Christianssand, ligge der i 3—4 Uger, og senest den

14. Septbr. expederes derfra til Island, befandtes, at denne
s

dobbelte Befragtning kunde spares og Communicationen lige-

fuldt befordres, hvorfor denne Befragtning allerede siden Aaret

1791 var ophtfrt. Det indstilles derfor, at den i de senere Aar

fulgte Befragtningsmaade vedbliver fremdeles, nemlig at sende

et Postskib kun eengang aarlig, sidst i September Maaned, til

Island, lade det overvintre der i Landet, og vende tilbage om
Foraaret, forend Handelsskibene afgaae fra Kjbbenhavn. Des-

uden indstilles, at en Plakat om de nævnte Punkter forelægges

Kongen til Underskrift, — Rentek. Norske Relat. og Resol.

Prot. 88, Nr. 40. \ \

Vi bifalde allernaad. de af Vort Rentekammer heri

foreslagne nærmere Bestemmelser, Handelen og Kjob-

stæderne paa Island vedkommende, dog med folgende

Forandringer:

1) At den Told- og Consumtionsfrihed , som ved

Plak. af 18. Augusti 1786 har været den islandske

Handel i 20 Aar forundt, fastsættes at vedvare endnu

for det fbrste og indtil videre Bestemmelse, da Vi ud-

sætte at tage nogen Beslutning i Henseende til den

foreslagne Consumtions- Afgift af islandske Fiskevarer,

indtil den nu under Overveielse værende Sag om Con-

sumtionsvæsenet i Almindelighed er afgjort, til hvilken
i

Tid Vi desangaaende forvente Vort Rentekammers nær-

mere Forestilling, hvorimod dé anordnede indenlandske

Skibs-Afgifter nu strax efter Forslaget blive at erlægge

ved Toldstederne af alle de Skibe, som udgaae til Is-

land eller indkomme derfra; og 2) at den Deel af



Kgl. Resql. ang. Handelen. 121

Gebyhrerne for de islandske Sbpasse. som ikke tilfal- 1807.

der Skatkammerfonden, indflyder i Vor Kasse. — De ^
i Overeensstemmelse hermed opsatte Plakater i det

danske og tydske Sprog have Vi underskrevet. — Kjb-

benhavn den 22. April 1807. '

Plakat ang. nærmere Bestemmelser om Han- APril

delen og Kjobstæderne paa Island. Khavn den

22. April 1807. — Publiceret ved Landsoverretten i

Island den 6. Juli 1807, samt i Synodalforsamlingen 1807.

Plakaten er in originali emaneret paa Dansk 1 og Tydsk. — 1

Dansk: Original indheftet i Rentek. Norske Relat. og Resol.

Prot. 88, Nr. 40
5
Rentek. Norske Exped. Prot. 21, Nr. 63, S. 46-47.

Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1807, S. 44-45
;

Schou XIV, 682-684; Coll. Tid. 1807, 301—303. — Tydsk;
, tPLakat, betreffend einige nåhere Bestimmungen uber den islån*-

dischen Handel und die dortigen Handelstadte", i Original-

Aftryk hos Schultz. — Islandsk: Oversættelse trykt som
Original paa Leirårgoroum ved Leirå 1807, to Blade i 4to

.

med Titel:
ttPlakat, i hverju innihaldast nokkrar frekari

åkvaroanir viovikjandi kauphondlun og kaupstb'oum å Islandi";

men ikke optaget i den af Landsoverretten udgivne Samling.

Plakat, hvori nogle nærmere Bestemmelser inde-

holdes, som vedkomme Handelen og Kjobstæderne .paa

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V.: Da de 20
Aar, hvori den islandske Handel ved Plak. af 18. Aug.

, ,

') "Ved Rentek. Skriv. 1. Mai 1807 til ;de Tilforordnede i

den islandske Landsoverret (Isl. Copieb. Litr. 6, Nr. 814)

sendes Exemplarer af denne Plakat, med Anmodning om,
i Henhold til Canc. Skriv. 2. August 1800, at oversætte o

den i det islandske Sprog,
tt
samt af Oversættelsen at be-

sorge trykt saa mange Exemplarer, som efter Overlæg
med Stiftamtmanden maatte behoves, for af Stiftamtman-

den og Amtmændene at foranstaltes omdelte ogbekjendt-

gjorte til almindelig Efterretning". — Rentek. Skriv, til

Stiftamtm. s. D., hvorved Exemplarer af Plakaten og Gjen-

part afSkrivelsen til Overretten sendes (Copieb, sst. Nr. 815).
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1807. 1786 er forundt Frihed for Told og Gonsumlion m. v.,

22. April, nu ere udlbbne, have Vi taget under Overveielse, hvor-

vidt Handelen endnu maatle trænge til denne Frihed,

samt hvilke nærmere Bestemmelser der ellers, med

Hensyn til bemeldte Handel og de islandske Kjobstæder,

nu for Tiden kunne ansees passende.- Thi anordne Vi,

som fblger:

I
1) Den Told- og Consumtionsfrihed, som ved Plak.

af 18. Aug. 1786 har været den islandske Handel i 20

Aar forundt, skal endnu for det første og indtil videre

Bestemmelse vedvare, hvorimod de anovåneåe inden-

Jandske Skibsafgifter herefter ogsaa blive at erlægge

ved Toldstederne af alle de Skibe, som udgaae til Is-

land eller indkomme derfra. — 2) For de islandske So-

passe, hvilke nu, ligesom andre Expeditioner, der

udstædes igjennem Vore Collegier, udfærdiges paa

ustemplet Papir, blive herefter, istedetfor de 2 Rd., som

hidtil ere blevne erlagte for ethvert saadant Pas, at be-

tale til Vor Kasse 32 Sk. for hver Commerceræst af

Skibets Drægtighed, og desuden til Skatkammerfonden

4 Sk. for hver Commercelæst. — 3) Vestmannbe og

Grundar- eller Gronnefjord i Island, hvilke ved Anord-

ningen af 17. Novbr. 1786 bleve forundte Kjbbstæds-
* '-4' -

Friheder, udgaae for Fremtiden af Kjbbstædernes Tal,

og skulle blot være authoriserede Udliggersteder. —
4) Det skal herefter være enhver i en islandsk Kjbb-

stæd bosat Kjbbmand, som driver stadig Handel sam-

mesteds baade Vinter og Sommer, tilladt at handle paa

ethvert Udliggersted, som enten dertil ved Handelens

Frigivelse er antaget, eller af Vort Rentekammer, ifblge

Vor Authorisation, herefter oprettes i Island.— 5) Med

det islandske Postskib skal for Fremtiden, ligesom i de

senere Aar har fundet Sted , forholdes saaledes : at

Postskibet afgaaer fra Kjbbenhavn sidst i September

MAaned, overvinirer i Island, og vender derfra tilbage

saa betimeligen, at det kan ankomme til Kjbbenhavn

inden Kjbbmandsskibene afgaae derfra om Foraaret,

/
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med hvilke Postkassen da opsendes. — 6) For det Ovrige 1807.

forbliver det ved de for den islandske Handel og de 22. April,

islandske Kjobslæder nu gjeldénde Anordninger. —
Hvorefter de Vedkommende sie allerund. have at rette.

Givet i Vor kongel. Residentsstad Kjbbenhavn den 22.

April 1807.

Kongelig Resolution ang. Opmaalings-Forret- 22. Aprii.

ningerne i Island. Khavn den 22. April 1807.
— Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 88, Nr.. 39.

Premierlieutenant og Adjutant ved det nordre sjel-

landske Landevsérns-Regiment, Landmaaler Hans Jacob
1

von Scheel, og Secondlieutenant ved det fbrste aggers-

husiske Infanteri-Regiment, Nicolai Johan Lohmann* von
Krog, ville Vi have ansatte ved de islandske Havnes
og Kysters Opmaaling, hver med 300 Rd. engang for

alle til Udredning, 550 Rd. aarlig Lbn, 100 Rd. aarlig

Hl en Karl, 40 Rd. aarlig til Hestefoder og iVa Rd.

daglig i Diætpenge for den Tid de reise i Forretninger,

samt derhos forunde godtgjort deres Regimentsgage,

soni de tabe ved at sættes å la suite, imedens Forret-
*

nmgerne i Island vedvare, hvilke samtlige Udgifter ud-

redes paa samme Maade som de ovrige Udgifter i An-
ledning af fornævnte Opmaaling. Og kan endvidere
paa lige/ Maade udredes 200 Rd. for een Gang til

Hestes Anskaffelse for den ene af disse tvende Offi-

cerer, hvorimod den anden modtager de af Lieulenant
Wetlesen brugte Heste. -Kjobenhavn den 22. April
1807 1

.

) Communication
til Vedkommende Ved Rentek. Skrivelser

S5
- °g 28. April (Isl. Copieb. Litr. 6, Nr. 793, 806). —

Ved kgl. Resol# lQ Juni lg07 bevilgegj at et til de yed
Opmaalingen ansatte Officerer leiet Huus paa Oefjord maa
erstattes med 1600 Rd., i Tilfælde af at det, saalænge det
benyttes til Bopæl for disse Officerer, maatte komme til
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* 807. Cancellie - Circulaire til samtlige Stiftamt-

^J^1
.' mænd, Amtmænd m. fl. i Danmark og Norge,

ang. Anviisning til at bringe dodfodte Born til

LiVC Khavn den 25. April 1807. — Dette Cir-

culaire er ifdlge Canc. 2. Depart. Concept- og Brevbog kun

afgaaet „til samtlige Stiftamtmænd, Amtmænd, Grever og Ba-

roner i begge Riger, men ei'paa Island",* men i Instruxerne

* for Landphysikus og Districtschirurgerne paa Island 25. Febr.

1824 (§ 22 og § 21) paabydes den medfdlgende Anviisning 1

, Skade. Det bemærkes ved samme Leilighed, at Kysterne fra

Portland til Patreksfjord vare nu blevne specielt opmaalte

og Kort tegnede over denne Strækning
, (

hvorfor det var

nbdvendigt, at Officererne toge en bekvem Station paa Nord-

landet, paa en 3 å 4 Aar. (Rentek. Norske Relat. og

Resol. Prot. 88, Nr. 57).

') Dette lille Skrift lyder saaledes [efter Original - Aftryk,

2iet Oplag, Khavn 1807. 24 Sider. 12°]: „Kort Under-

retning for dem, som ikke ere Læger, om Behandjings-

maaden ved at bringe dodfodte Born til Live. Udgivet

, af det kongelige Medicinsk-Chirurgiske Sundheds-Collegium

i Khavn."

Born, som fodes til Verden, give enten strax efter

Fodsien Liv tilkjende, eller de give ingen Livstegn fra

sig, og ere da enten ganske ddde, d. e. raadne, eller de

synes kuns at være ddde, men kunne dog ofte bringes til

Live, og kaldes derfor skinddde eller dddfddte. — At

Barnet er fuldkommen levende, kjendes paa, at det træk-

ker Veiret, skriger og bevæger Lemmerne. I saa Fald

bdr det navles strax. — At Barnet er fuldkommen dddt,

kjendes paa, at Huden gaaer af det ,i hele Stykker, at

Underlivet seer guult og gront ud, og at Benene i Hove-

det ere usædvanlig bevægelige, saa at de meget let skyde

sig over hverandre. I saa Fald behdves Navlesnoren ikke

at ombindes fdrend den overskjæres, men den kan strax

klippes over for at skille Moder og et saadant Foster,

som dog ikke kan bringes til Live, fra hinanden, — At

Barnet blot er skindddt eller dddfodt, men ikke ganske dddt,

kjendes paa, at uagtet det ikke skriger, ikke trækker

Veiret, ikke bevæger sine Lemmer, saa gaaer dog ikke

Huden af, ikke heller er dets Underliv guult eller gront,



Canc. Circ. aug. Dodfodtks Opliyelse.' 125

som en Forskrift der skal paasees efterfulgt, hvorfor den her 1807.

optages. — Canc. 2. Departem. Brevb. 1807, Nr. 899; jevnf. 25. April.

- - + -m

eller dets Hovedbeen saa bevægelige som hos raadne

Bom. Naar Born kuns ere skindode eller dodfodte, har

man Haab om at kunne bringe dem til Live, om de endog

forresten see ud som dode, f. Ex. at Oinene ere dunkle,

Kjæven hænger ned, Læberne ere blege, Hovedet dingler,

Lemmerne ere slattede og Navlesnoren seer grdn ud eller

banker ikke; ja endog om Barnet har staaet længe i

Klemme i Fodsien, eller det er bleven bragt til Verden

med Besværlighed ved Vending eller Tangen. — For at

oplive et skindodt eller dddfodt Barn bbr man da bære sig

saaledes ad:
.

1) Saasnart Barnet er fadt, bor dets Mund strax

renses, førend Navlesnoren overskjæres. Denne Rensning

skeer bedst, naar man lægger Barnet tvers over Skjftdet

paa en af dets Sider, lader Hovedet ligge lidt lavere end

Brystet med Ansigtet vendt nedad, putter saa Pegefingeren

dybt ind i Barnets Mund, og lader den glide lempelig

over Tungen bag fra for imod Mundens Aabning, for der-

ved at faae Slimen trukket ud. Man kan ogsaa bruge en

Pennefjær istedetfor Fingeren, naar Barnets Mund kuns

er liden. — 2) Derpaa eftersee, om Barnet er blegt i

Ansigtet og paa Huden over hele Legemet, samt om det

i det hele synes svagt, eller om det er sorteblaat og svul-

lent i Ansigtet, men Huden paa Legemet ellers er naturlig

rbd og fast at fole paa, samt at det i det Hele synes at

være stærkt. — 3) Er Barnet blegt i Ansigtet, da ombin-

des Navlesnoren som sædvanlig og overklippes, for at

skille Moder og Foster fra hinanden, og snart komme til

at bruge de fornodne Oplivningsmidler. — 4) Er Barnet

derimod svullent og sorteblaat i Ansigtet, og efter Udseende
stærkt af Legemsbygning, eller har længe staaet i Klemme
E^ed dets Hoved, da overklippes Navlesnoren strax, uden
forst at ombinde den, for at lade lBbe omtrent 1 Spise-

skeefuld Blod ud deraf, ifald den vil blode, men ikke
mere

> tni ellers svækker det Barnet. Derefter bindes om
Strængen som sædvanlig. — 5) Naar man paa en af disse

Maader har sorget for Navlesnoren, bringes Barnet i et

Trug med varmt Vand. — Truget bcir være saa langt, at

Barnet kan ligge udstrakt deri, og saa dybt, at det kan
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4807. 3. Depart. Brevb. s. A. Nr. 816 og 5. Depart. Brevb. s. A.

25. April. Nr. 760. — Original-Aftryk paa et Ark i Folio. — Coll. Tid.

—^^^ 1807, S. 283^ Fogtm. VI. 14, 106.

t

P. M. Gancelliet skulde herved tjenstl. tilstille (Tit.)

et Antal Exemplarer af et af det kongelige Sundheds-

rumme saa meget Vand, at Barnet over hele Legemet

kan skjules deraf, og blot Ansigtet med Munden holdes

fri. Er Truget ikke dybt nok , . bor man have den For-

sigtighed at bedække Barnet fra Halsen af og ned til

Tæerne med et tyndt uldent Svob, eller en sammenlagt

Blee, og jevnlig overgyde den med' det varme Vand.

Bunden af Truget bor altid bedækkes med et Stykke Lin-

ned, for at Barnet ei skal ligge saa haardt, eller dets

Hud skrabes imod smaae Ujevnheder, der let kunne være

i Træet, hvoraf Truget er gjort. — Vandet bor være saa

varmt, at man kan taale at holde sin Haand deri, uden

at brændes eller at det gjiSr ondt, og Vandets Varme maa

vedligeholdes, ved Tid efter anden at komme hedt Vand

til. Derfor bor man ved enhver Fodsel i det ringeste

have 3 til 4 Potter kogende og ligesaa meget koldt Vand

i Beredskab, for, ved at tilgyde det ene eller det andet,

at holde Vandet i Truget bestandig lige varmt, thi intet

er farligere end at lægge et nyfodt Barn i koldt, eller

om det endog var kuldslaaet, Vand. Man kan ogsaa

blande lidt Brændeviin i det varme Vand — omtrent en

halv Pægel Kornbrændeviin til 3 Potter Vand — især naar

det dodfodte Barn er spædt og svagt. — 6) Saasnart

Barnet er lagt i det varme Bad, gjor man sig strax Umage
for, imedens det bliver liggende i Vandet, at faae det til

at trække Veiret. — Hertil har man tvende forskjellige

Midler: — a) Mærker man at Hjertet endnu banker i

Barnet, da fatter man det med en Haand tvers over Bry-

stet, og skyder Huden saa gesvindt som muligt, 7 eller 8

Gange ei'ter hverandre
,

op og ned paa Ribbenene ; nu

bier man et Oieblik, for at see om det begynder at trække

Veiret, og om Aandedrættet bliver lidt efter lidt stærkere.

Skeer dette, behover man ikke at igjentage Brystets Gnid-

ning, men anvender efterhaanden de ovrige Oplivnings-

midler, undtagen Luftindblæsningen, som da ikke er nød-

vendig. Vil Aandedrættet ikke blive ved, eller sagtnes
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Collegium forfattet Skrift, som indeholder kort Under- 1807.

retning for dem, som ei ere Læger, om Behandlings- 25. April

det igjen, hor man atter foretage Brystets Gnidning paa

nysnævnte Maade. — b) Mærker man derimod at Hjertet

ikke banker, eller at Aandedrættet ikke begynder, efterat

man 1 eller 2 Gange har prdvet foromtalte Gnidning paa

Brystet, bor man ufortovet blæse Luft ind i Lungerne.

Dette bor skee paa fdigende Maade : Fftrst renses Munden

endnu engang med Fingeren, og derefter, ved at sætte

sin Mund tæt paa Barnets Mund, og nu puste 2 å 3 Gange

ind i den, hvorved ofte endnu endeel Sliim sees at fare

ud af Næseborene paa Barnet. Efter at Barnets Mund
og Svælg saaledes ere vel rensede, knibes Næseborene

tæt sammen med et Par Fingre af den ene Haand ; Pege-

fingeren af den anden sættes paa Struben eller den liden

Knop, som foles tæt under Hagen, og endelig sætter man
sin hele Mund tæt paa Barnets Mund, som man aabner

noget ved at trykke jevnt paa begge dets Kinder, og pu-

ster eller blæser, med fyldt Bryst, ganske jevnt ind i Barnets

Mund , indtil man seer , at dets Bryst hæver sig i Veiret.

Naar Barnets Bryst saaledes er bleven fyldt med Luft,

bier man et Oieblik med at blæse, og giver Agt paa, om
Luften af sig selv gaaer ud igjen, hvilket gjerne skeer

med en sagte klynkende Lyd $ mærkes dette ikke, lægger

man sin flade Haand paa Barnets Bryst, og trykker der-

med Luften lempelig ud. Trækker Barnet ikke Veiret,

efter den forste Indblæsning er skeet, bor man strax igj en-

tage den, og vedblive dermed paa anforte Maade, saa-

længe indtil enten Aandedrættet gaaer af sig selv, eller

alt Haab om Redning er forsvunden. — Skulde man un-

der Indblæsningen bemærke, at Barnets Bryst ikke hævede
sig, da er det Tegn til, at man enten ikke har renset

dets Mund tilstrækkelig, eller ikke har pustet Luften rigtig

ned i Brystet, men at den gjennem Madpiben er gaaet
ned i Maven. Man maa da ei blive ved at blæse Luft
ind, men forst rense Barnets Mund omhyggeligere, og ifald

Underlivet sees oppustet, lægge sin flade Haand derpaa,

for at faae Luften til at gaae ud igjen. Naar man derpaa

strax igjen begynder at indblæse Luft, kan man knibe

Næseborene lidt tættere sammen, eller holde lidt fastere

paa Knoppen under Hagen, eller sætte sin Mund tættere
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i

1807. maaden ved at bringe dodfodteBorn til Live. — Disse

25. April. Exemplarer ville De behage at uddele saaledes, at

paa Barnets, eller blæse lidt stærkere. — Kommer Aande-

drættet i Gang ved denne Luft- Indblæsning, og bliver

immer stærkere, behbver man ikke oftere at igjentage

dette Middel, men gnider alene Brystet paa foromtalte

Maade og anvender de ovrige Oplivningsmidler , indtil

Barnet trækker Veiret friskt og raskt. Kan Aandedrættet

ikke holdes i Gang ved Brystets Gnidning, bor man atter

begynde med Luft-Indblæsningen. — De ovrige Opliv-

ningsmidler ere folgende: — 7) At gnide Barnet under

Fodderne, paa Ryggen og paa Arme og Been, enten med

den bare Haand, eller med en blod Spændeborste. —
8) At give det et Slag for Rumpen med den flade Haand.

Herved bor iagttages, ifald Barnet er et Drengebarn, at

Pungene forst skydes op imellem dets Laar, for at de ikke

beskadiges ved Slaget. Vil man desuden vente den rette

Nytte af dette Middel, bor Slaget gives omtrent saa haardt

som et Orefigen man ellers tor give et Barn, dog heller

ikke stærkere 5 det bor igjentages 2 eller 3 Gange, især

naar man seer at Barnet begynder at komme sig, men

ikke endnu kan komme ret til at skrige friskt. — 9) At

holde noget lugtende for Næsen, som dog ikke kan skade

Barnet naar det indaandes, f. Ex. en overskaaret Rodlog.

Man maa slet ikke bruge en tændt Svovlstik dertil, thi

deraf kan just Barnet dOe istedetfor oplives. — 10) At

lade nogle Draaber koldt Vand dryppe ned paa Hjerte-

kulen, eller stænke Barnet dermed i Ansigtet. Til at

dryppe Vandét kan man bedst bruge en almindelig The-

potte, som fyldes blot med et Par Spiseskeer fuld koldt

Vand, og holdes derpaa 1 eller 2 Alen op i Veiret lige

/ over Barnets Hjertekule, ved da at hælde Tuden langsom

lidt efter lidt nedad, falder Draaberne paa det rette Sted.

Dette Middel kan man igjentage nogle Gange, naar man

bier 4 å 5 Minutter imellem hver Gang". — 11) At sætte

Barnet en Klysteer. Krysteren kan tillaves af en Kopfuld

lunkent Vand, hvori kommes en Theeskee fuld Kjokken-

salt, som snart lbser sig op i Vandet. Dette Saltvand

indsprbites langsomt i Rumpetarmen, og derpaa gnides

Barnets Underliv med en flad Haand, for at faae Vandet

til at gaae ud igjen, ifald det ei snart af sig selv lober
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\

' hver, saavél examinerel som uexamineret Gjordemoder 1807..

i deres Embeds-District deraf erholder eet Exemplar til 25. April.

.

ud tilligemed noget af den gronne Ureenlighed af Tar-

mene. — Disse Oplivningsmidler anvendes det ene efter

det andet i den Orden, som her er anfort, eller saavidt

mueligt flere af dem paa eengang, og man bor vedblive

at bruge dem, saalænge der er mindste Haab tilbage om,

at Barnet kan komme sig. — At Barnet rimelig kan komme

til Live, sluttes deraf: — aj At Huden hist og her, især

hvor den gnides, eller paa Kinderne og Læberne, bliver

rbdere. — b) At Hjertet banker endnu, eller begynder at -

banke igjen. Hjertets Banken foles paa den venstre Side af

Brystet, eller sees ved Hjertekulen. — c) At det af og til

trækker lidt paa Oienlaagene eller Næseborene, især naar

man holder det overskaarne Log for Næsen af det.' —
d) At det gisper engang imellem, hvilket sees deels paa

Munden og Brystet,, deels og fornemmelig paa Hjerte-

kulen, som bliver trukket ind ad af sig selv, og paa en

svag pibende Lyd. — e) At det trækker lidt paa Benene,

naar man gnider eller bbrster det under Fadderne. — At

Haabet derimod igjen forsvinder, sluttes af: — a) At

Huden bliver ved at være bleg, uagtet Barnet ligger i det

varme Vand og gnides, eller at den, efterat have begyndt,

.at blive rod, igjen bliver blaaagtig af Udseende. — b) At

Hjertet enten slet ikke vil begynde at banke , uagtet

man i det ringeste i en halv Time har brugt rigtig alle

Slags Oplivningsmidler ; eller at det igjen horer op at

banke, efter at det for havde været at fole og see. —«-

c) At Barnet hverken vil gispe, eller rore Næseborene,

eller aabne Oinene , eller trække paa Benene
,
endskjondt

man længe rigtig har anvendt alle Midler. — Uagtet

Haabet synes at forsvinde, bbr man dog ikke ophore med
at anvende Midlerne, saa længe der endnu er, om det

endog kuns var eet eneste, af de ovenanførte Tegn til

begyndende Oplivelse tilstede. — Begynder Barnet at

komme sig, bbr man vedblive at bruge Midlerne, indtil

det skriger rask og bevæger sine Lemmer. — Skulde det

ikke lykkes at faae Barnet til Live, bbr man dog have

den Forsigtighed, at indsvbbe det* i et tort og varmt Klæde,

saaledes at dog Ansigtet er frit, lægge det i en varm Seng,

VU. B.
1

9
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Afbetjening i paakommende Tilfælde. — Det kongelige

Danske Ganeellie den 25. April 1807.

Rentekammer -Skrivelse til Landfoged Fry-

densberg, ang. Beregning af Gage - Afkortninger.

Khavn den 28. April 1807. - Rentek. bl. Copieb.

Litr. 6, Nr. 807.

Ved Skrivelse af 9. Septbr. f. A. er forlangt Under-

retning fra Kammeret om de Anordninger, hvorpaa

den sædvanlige Afkortning af 2'Va Procent af Gager

o. s. v. er grundet, samt om ikke disse 2Va Procent

bor fradrages Lonningerne forinden deraf beregnes det

ved Forordningerne af 14. Maji 1768 og 12. Junii 1770

befalede Extra-Paabud. -Til behagelig Efterretning for-

meldes derfor, at af foranførte 2 Va Procent er i
vs Pro-

cent paabuden ved Forordningerne af 31. Januar 1691

og 10. Oktbr. 1699, og 1 Procent ved Forordningen af

24. September 1708, samt Reskr. af 4. Mai 1709. —
lovrigt communiceres, at saavel disse 2Va Procent som

Exlrapaabudet efter fornævnte tvende Forordninger skal

beregnes af Gagernes o. s. v. fulde Belbb. Rente-

kammeret den 28. April 1807.

Cancellie-Flakat ang. Udsalg af den saakaldte

halliske Medicin. Khavn den 15. Mai 1807.—
Publiceret ved Landsoverretten i Island den 14. Marts 1808,

samt i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1808. — Canc. 2.

Depart.- Registr. VIII, 193 (1807, Nr. 617). Original-Aftryk

og flittig see til det, thi man har Exempler paa, at Born,

som ikke kom til Live ved de ovenanforte Midler, efter

mere end een Times Forlob dog ere komne sig igjen, blot

ved at ligge paa et tc3rt og varmt Sted ; men man maa

vogte sig for heraf at troe, at dette Middel alene var istand

til at oplive Barnet.



Ganc. Plak. ang. den halliske Medicin. 431

hos Schultz. Qvart-Forr. for 1807, S. 51—52; Schou XIV, 1807.
687—688. Coll. Tid. for 1807, S. 333-334. —

' ' - * 15. Mai.

Plakat, hvorved det forbydes alle Andre, end Apo-

thekere og Materialister, at udsælge den saakaldte hal-

liske Medicin i de danske Stater.

Hans Maj* Kongen har, med Hensyn til at Adskil-

lige, som ikke besidde den fornbdne Kundskab, tillave

og falholde et Lægemiddel, der udgives for Hallisk Me-

dicin, under 8. Maji d. A. behaget allern. at resolvere:

uAt det i begge Rigerne skal være forbudet alle

Andre, end Apothekere og Materialister, at udsælge

den Medicin, som det i Aaret 1753 blev allern. tilladt

det halliske Vaisenhus ved Alle og Enhver at lade

udsælge i de danske Stater, under Navn af den halliske

Medicin." — Hvilken allerh. Resolution herved kund-

gøres til alle Vedkommendes Efterretning og allerund.

Efterlevelse^ Det kongelige Danske Gancellie den 15.

Maji 1807. .

^

Reskript til Overhofmarschal Hauch m. fl., 22. Mai.

ang. Oprettelse af en Commission for Oldsagers

Opbevaring. Khavn den 22. Mai 1807. —
Canc. I, Departements Registrant 1807, Nr. 166. Coll. Tid.

1807, S. 321-324. Fogtm. VI. 14, 118-120.

Christian den Syvende &c. V. S. B. Vi have ladet

Os af Vort Danske Cancellie allerund. foredrage et For-

slag om, at der, for at samle, opbevare og hindre fra

Odelæggelse de Oldtidens Mindesmærker, der ere saa

nbdvendige til Alderdommens Studium og for Histo-

nens Dyrkere, samt for at foranstalte en saameget

Muligt fuldstændig Revision af de endnu existerende

Oldsager, maatte i dette Oiemed i Vores konge-

lige Residenlsstad København nedsættes en Commis-

sion, bestaaende af nogle faa sagkyndige Mænd, og

nogle corresponderencle Medlemmer, og hvis Forret-

ninger skulde bestaae i: 1) at udarbeide en Instruction,

9*



— I V«
/

432 Reskr. ang. Commission foh Oldsager.

4 807. efter hvilken Præsterne, der især maatte indbydes

22. Mai. til at indberette, hver for sine Sogne, hvad der

fandtes i samme^ saavel som og Andre, havde at

indsende deres Indberetninger; — 2) at correspon-

dere med disse og dens udenbyes Medlemmer, i alle

Tilfælde, hvor nærmere Oplysning behoves; — 3) at"

modtage Oldsager eller Tegninger af samme, som maatte

blive indsendte til den; — 4) at sorgefor, at de nævnte

Indberetninger virkeligen indkomme fra alle Provstier

eller Stifter; og naar Alt var samlet. — 5) at uddrage

Resultaterne af det Hele, og at indkomme med For-

slag om fblgende Hovedposter: a) hvilke Monumenter

fra Oldtiden, som findes adspredte paa Marken og for-

medelst deres Storrelse og Omfang ei kunne flyttes,

fortjene at opbevares ved Kongebud for Eftertiden, og

hvilke derimod, fordi de ere mindre betydelige, enhver -

Jordbruger kunde være berettiget til at benytte paa

hvad Maade han selv vilde; b) hvilke Foranstalt-

ninger kunde gjores, for at saadanne Levninger fra

Oldtiden og Middelalderen, som findes i Kirker eller andre

offentlige Bygninger, bleve bevarede for Ødelæggelse;

— c) hvorledes Almuen bedst kunde undervises om

Værdien af de Oldsager, der jævnh'gen opgraves af

Jorden, og som oftest odelægges, fordi det ikke vides

at de kunde være lil Nytte; - d) hvorledes med d$

mindste Bekostninger for Staten et Stats-Musæum kunde

anlægges for alle i Vore Riger værende Oldsager, for-

saavidt de enten allerede findes i de kongelige Sam-

linger, eller med Tiden kunde blive dem indlemmede;

og — e) hvorledes dette Musæum da kunde anvendes

til offentlig Nytte., — Efter at have taget denne Sag i

allern. Overveielse, give Vi hermed Vores Bifald til, at

en Gommission nedsættes i Vores kgl. Residentsstad

Kjobenhavn, for at opbevare og anvende lil offentlig

Brug de i Vore Riger Danmark og Norge værende Old-

sager, og er det Vores allern. Villie og Befaling, at I,

Os elskelige Hr. Adam Wilhelm Hauch, Ridder, Vores
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Overhofmarschal og Kammerherre, Peter Johan Monrad, 1807.

Vor Etatsraad og
N
Deputeret i Vort Danske Cancellie,

Werner Hans Friderich Abrahamson, Artillerie-Capitain

og Lærer ved Vort Artillerie-Lære-lnstitut samt ved Vort

danske Landcadet-Corps, Frederik Munter, Dr. og Prof.

Iheolog., Borge Thorlacius. Prof. ord. linguæ latinæ. og

Rasmus Nyerup, Professor og Bibliothekar ved Kjoben-

havns Universitets-Bibliothek, i dette Oiemed sammen-

træde som Medlemmer af denne Gommission, og at du,

Professor Nyerup, tillige overtager de ved samme fore-

faldende Sekretariats-Forretninger. Vi bemyndige eder

derhos til: a) at optage til corresponderende Medlem-

mer de lærde Mænd udenfor Kjobenhavn, som I maalte

ansee at kunne være Gommissionen
#
lil Nytte, samt at

opfordre alle lærde Mænd i Vore Riger og Lande til,

med deres Medvirkning, at fremme dens Oiemed, og

i Særdeleshed at indbyde Præsterne til inden en vis

Tid, hver for sin Embedskreds, at indberette, hvad

Oldsager der maatte findes i samme, saa og at corre-

spondere med Biskopperne, om at indsamle og til Com-

missionen at indsende disse Efterretninger, saml b) at

eorrespondere med Directionen for Fondet ad usus

publicos, om, af dette Fond at erholde den Sum, som

.1 til Commissionens nodvendige Udgifter maatte behove.

Dermed skeer Vor Villie. Befalende &c. Kjobenhavn
' den 22. Maji 1807.

- ^ - •

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over 30. Mai.

Island, Grev Trampe, ang. Delinquenters Trans-

port fra Island til Kjobenhavn. Khavn den 30.

Mai 1807. — Canc. 3. Depart. (Norske Justits-Depart.)

Brevb. 1807, Nr. 1106-1107.

P. M. Skipper Dam her af Staden, som fra Island

har medbragt Delinquenten Sigurd Asmundsen, har, med

Hensyn til de med hans Transport indtrufne Vanske-

ligheder, indstilt: at vedkommende Ovrighed i Island
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for Fremtiden maatte paalægges at bære Omsorg for,

at de Delinquenter, som fores' derfra, forsynes med de

fornbdne Jern. Man skulde i den Anledning tjenstligst

anmode Ør. Greve, at ville i lignende Tilfælde beha-

geligen fbie de Foranstaltninger, som De maatte ansee

mest hensigtsmæssige til slige Delinquenters sikkre

Transport. Det kongelige Danske Gancellie den 30.

Maji 1807.

Cancellie-Plakat ang. Forskrifter med Hensyn

til Fortinning. Khavn den 9. Juni 1807. —
Publiceret ved Landsoverretten i Island 18. Januar 1808, samt

i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1808. — Canc. 2. Depart.

Registr. VIII, 209b (1807, Nr. 705). Original-Aftryk hos Schultz.

Colleg. Tid. for 1807, S. 380. Qvart-Forr. for 1807, S. 68—
69 5 Schou XIV, 701.

Plakat, som indeholder Forskrifter i Henseende til

Fortinning. . x

Hans Majestæt Kongen har, i Betragtning af den

Fare for Helbreden, som den blyblandede Fortinning

kan afstedkomme, under 5. Junii d. A., behaget allern.

at resolvere:

uAt den blyblandede Fortinning, som paasættes

ved Hjelp af Harpix, skal herefter være aldeles for-

budet ved alle Kar, der bruges til Madlavning, eller

lil Opbevarelse af Mad- eller Drikkevare; og at samt-

lige Kobbersmede, eller Andre, der give sig af med

at fortinne, skulle være pligtige til, under Mulkt fra 2

lil 10 Rd. i Overtrædelses-Tilfælde, ei at bruge nogen

anden, end den saakaldede Salmiakforlinning, om end

Vedkommende selv forlangte en blyblandet Fortinning

paasat; dog at Harpix-Fortinningen, og en Tilsætning af \

Deel Bly til 3 Dele reent Tin, maa fremdeles bruges

ved Theevands-Kjedler, som og ved store Kjedler paa

en eller flere Tbuder, naar disse ikke ere bestemte til

deri at koge sure Ting, hvorved Fortinningen kunde
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opldses". — Hvilken allerh. Resolution herved kund- -1807. '

gjores til alle Vedkommendes Efterretning og allerund. ^Pj^j^
Efterlevelse. Det kongelige Danske Gancellie den 9.

Juuii 1807.

X ' >
'

^ >

Reskript (il Stiftamtmanden og Biskoppen 3. Juli.

over Island, ang. Salg af Inventarium tilhorende

Kirken paa Heydalir. Frederiksberg den 3.

Juli 1807. — Canc. 1. Departem. Registr. 1807, Nr. 246.

Fogtm. VL 14, 175—176.
V

Christian den Syvende &c. V. S. B. Vi have allern.

ladet Os foredrage en af Sognepræsten til Eydale Præste

kald inden Sonder-Mule Syssel paa Vort Land Island,

Hr. Provst Brynjulf Gislesen, til Vort Danske Gancellie

indsendt Ansogning, hvori han ,haver andraget, at ved

hans Tiltrædelse til bemeldte Sognekald manglede der

paa det samme tilhorende Inventarium sex Hundreder

i Beder, og desuden fem andre Malkeqvilder , tilsam-

men elleve Qvilder, der efter daværende Priser bleve

betalte til ham af Formandens Bo med 4 Rd. Specie

pr. Qvilde, hvilken Betalingsmaade han modtog, da

Præstekaldet, der aarlig er underkastet en stor Skade

af Fjeldskred, næppe længere er i Stand til at under- -

v

holde det endnu tilbageværende levende Inventarium,

uden en altfor stor Byrde for Beneficiarius ; saa har han,

med Hensyn hertil, allerund. anholdt om, at forbemeldle s

sex Hundreder i Beder og fem Malkeqvilder maae, .som

overflbdigt Inventarium, udskrives af Kirkestolen, imod

al dets Værdie af ham eller Arvinger erlægges til Præste-

kaldet med 44 Rd. Species. — [ Anledning heraf give

Vi eder herved tilkjende, at Vi, efter at have taget

denne Ansogning, tillige med eders derover afgivne

Erklæring, samt Vort Danske Gancellies derhos gjorte

Bemærkninger, i Overveielse, herved allern. ville have

bevilget og fastsat, at sex Hundreder i Beder og fem

Malkeqvilder, tilsammen 4 4 Qvilder, maae udslettes af
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1807. fornævnte Eydale Kirkes Inventariiliste
,
og bortsælges

r^TTT"" ved offentlig Auktion, samt at den derfor udbringende

Capital skal udsættes blandt Stiftets offentlige Midler,

og Renterne deraf anvendes til Fordeel for Kirken.

Derefter l eder allerund. have at rette, og Vedkommende

Saadant til Efterretning at tilkjendegive. Befalende &c,

Friderichsberg den 3. Julii 1807.

3. Juli. Reskript til Stiftamtmanden og Biskoppen

over Island, ang. Tilskud af andre Kirkers Be-

holdninger til Grimso Kirkes Opbyggelse. Fre-

deriksberg den 3. Juli 1807. — Canc. 1. Depart.

Registr. 1807, Nr. 247. Fogtra. VI. 14, 176.

Christian den Syvende &c. V. S. B. Da Sogne-

præsten til Grim so" under Oefjords Syssel paa Vort Land

Island, Hr. Arne Haldorsen, i en til Vort Danske Can-

cellie indsendt Ansogning, som Os allerund. er bleven

refereret, haver andraget, at Kirken i Grimso er aldeles

faldefærdig og uden Beholdning, at ingen Aabod paa

samme er at vente af hans Formands Stervbo, saml

at han af egne Midler umulig kan bekoste be-

meldte Kirke fra ny opfort, og han derhos allerund.

har anholdt om ; at de mest bemidlede Kirker inden

Oefjords Provstie maatte, ifolge en af Stiftet derover

gjorende Ligning, tilsiges at udrede til samme en Sum
af 60 Rd. Hjælp til Kirkens Opbyggelse: — saa give

Vi eder hermed tilkjende, at Vi, efter at have taget

denne Ansogning, tilligemed eders derover afgivne Er-

klæring, i Overveielse, herved allern. ville have bevil-

get, at der af de Kirker i Hunevands, Skagefjords,
• • • •

Oefjords og Norder Provstier, som have Beholdning,

maa, efter en derover af eder gjorende Ligning, sam-

menskydes 60 Rd. til Opbyggelse af fornævnte Grimso

Kirke under Oefjords Provstie. Derefter I eder aller-

und have at rette, og Vedkommende Saadant til Efter-
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relriing at lilkjendegive. Befalende !&c. Friderichsberg 1807.

den 3. Julii 1807.

'

3. Juli.

Kongelig Resolution ang. Islands Fritagelse 3. Mi.

for Indqvarterings-Omkostninger. Frederiksberg

den 3. Juli 1807. I Rentekammerets Forestilling 18.

Juni foreslaaes, at Island m. fl. fritages ogsaa for denne Gang
for Indqvarterings-Omkostninger. — Rentek. (Danske") Relat.

og Resol. Prot. 1807 Litr. B, Nr. 155. — Uddrag.

Til overordentlige Indqvarterings - Omkostningers

Erstatning m. v., for dette Aars Februar, Martii, April,

Maji og Junii Maaneder bliver, ifblge Forordn, af 9.

Maji f. A., ved Kammer-Plakater at udskrive —
m

Finmarkens Fogderie, Island, Færoerne og Grbnland

fritage Vi ogsaa for denne Gang fra at udrede Bidrag

til bemeldte Omkostninger. Friderichsberg Slot den

3. Julii 1807.

Reskript til (Stiftamtmanden og Biskoppen 10
-
Juli

over Island, ang. Betaling af fflosfell Kirkes

Gjeld til Beneficiarius. Khavn den 10. Juli 1807.

— Cane. 1. Depart. Registr. 1807, Nr. 260.

Christian den Syvende &c. V. S. B. Vi give eder

hermed tilkjende, at Vi, efter den forrige Sognepræst

til Mosfell Præstegjcld inden Arnæs Syssel paa Vort

Land Island, Halfdan Oddsens, hans herom allerund.

gjorte Ansogning, samt eders derover afgivne Erklæring, 1

<illern. have bevilget, at de 17 Ud. 64 Sk., som for-

nævnte Mosfelds Kirke, formedelst lians paa dens Op-

byggelse anvendte Bekostninger, er bleven ham skyldig,

niaae vorde ham godtgjorte af bemeldte Kirkes Midler.

Derefter 1 eder allerund. haver at rette og Vedkom-

mende Saadant til Efterretning at tilkjendegive. Befa-

lende &c. Kjobenhavn den 10. Julii 1807. [ad man-
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1807. Cancellie-Plakat ang. Anskaffelse af Inventa-

4. August, rium ved Arresthusene m. v. Khavn den 4.

AugUSt 1807 \ — Publiceret ved Landsoverretten i

Island den 14. Marts 1808, samt i Synodalforsamlingen i

Reykjavik 1808. Canc. 2. Depart. Registr. VIII, 303b (1807,

Nr. 985*). Original-Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. for 1807,

S. 497-498. Qvart-Forr. for 1807, S. 80—81; Schou XIV,

709.

Plakat, angaaende at der ved Arresthusene skal

anskaffes Inventarii-Linned, m. v.
,

'' Hans Majestæt Kongen har, under 24. Julii 1807,

behaget allern. at resolvere:

1) at der ved elhvert Arresthus skal anskaffes et,

efter Jurisdictionens Størrelse, passende Antal grove

Blaarlærreds Skjorter, Halstørklæder og uldne Strbmper,

til Brug for de Arrestantere, hvilke ikke selveje det

fornbdne Linned; og at der ligeledes ved ethvert

Arresthus skal anskaffes nogle Kjæmmekamme. —
2) at det skal være Pligt for Arrestforvarerne, at paasee

Arrestanternes Reenlighed, samt besorge Arresthusets

Inventarii-Linned m. v. vasket mod billig Betaling; og

— 3) at de hertil medgaaende Omkostninger skulle

lignes paa det District, som bruger Arresthuset. —
Hvilken allerh. Resolution herved kundgjores til alle

Vedkommendes Efterretning og allerund. Efterlevelse.

Det kongelige Danske Cancellie den 4. August 1807.

7. August. Forofdning for Danmark og Norge, ang.

Underholdningspenge for Gjeldsfanger. Frederiks-

:
berg den 7. AugUSt 1807. Publiceret ved Lands-

overretten i Island den 14. Marts 1808 og den 4. Septbr. 1809,

samt Rubrum (paa Islandsk) trykt i Landsoverrettens Publi-

canda Nr. 5, S. 43. Canc. 2. Departem. Registr. VIII, 305.

') Reskr, 25. Juli 1808 § 3.
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(1807, Nr. 995). Coll. Tid. 1807, S. 522-523. Original- 1807.

Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1807, S. 81—82; Schou —
XIV, 709-710.

7
'
Au^st

Forordning for Danmark og Norge, som bestemmer,

,hvormeget herefter skal erlægges i Underholdningspenge

* ' til Gjeldsarreslantere.

I Vi Christian den Syvende &c. G. V. Ligesom Vi

ved Vor allerh. Forordn, af 12. April 1793 have kund-

gjort, at det er Vor Villie, at Gjeldsarrestanteres Kaar

skulle være saa taalelige, at de ikke, imedens de ere

betagne deres Frihed, skulle mangle det Fornbdne til

Livets Ophold, desaarsag Vi allerede da have forholet

deres Underholdningspenge indtil 72 Sk. ugentligen;

saaledes have Vi, i Overeensstemmelse med de samme

Grundsætninger og med Hensyn paa de hoie Priser,

til hvilke Levnetsmidler og andre Nodvendighedsvarer

j
uu ere stegne, endvidere fundet for godt, herved allerri.

at befale: at enhver Gjeldsarreslant herefter skal nyde

\
ugentligen til sin Underholdning 1 Rd. istedetfor de 72

L Sk., som hidtil efter bemeldte Forordn, have været ham

tillagte; og skal med disse Underholdningspenge, som

hver Uge forud bor erlægges af Creditor, tovrigt for-

holdes efter nysnævnte Anordnings Bud. — Hvorefter

I
de Vedkommende sig allerund. have at rette. Givet

paa Vort Slot Friderichsberg den 7. August 1807.

Cancellie • Circulaire til samtlige Overovrig- 26. septbr

I

heder i Danmark, Norge og Island, ang. Frem-
1

gangsmaaden med Koppe-Patienter, som ankomme

)
soværts. Khavn den 26. Septembr. 1807 \ —

I
Canc. 3. Departem. (Norske Justits-Departem.) Brevb. 1807,

Nr. 1803
; jevnf. 2. Depart. Brevb. 1807, Nr. 2107. Original-

Aftryk paa et Ark i Folio. Coll. Tid. 1807, S. 617
; Fogtm.

VI. 14, 232—233 (begge uden at nævne Island).

For Cancelliet er fremsat det Sporgsmaal : om det

Qvarant. Direct. Circ. 16. Januar 1808.
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1807. bor nægtes Patienter, som crc befængte med Bornc-

Septbr
hopper, at lade sig bringe i Land fra hertil ankommende.

Skibe? — Efterat have desangaaende fort Brevvexling

\wqå\ det kgl. Sundheds - Collegium, skulle Gancelliet til

behagelig Efterretning og Bekjendtgjorelsc for Vedkom-

mende tjenstligst tilmelde (Tit.), at saadanne Patienter

ikke kan nægtes at komme i Land. men bor strax ind-

lægges i et Hospital, hvor saadant findes; men i modsat

Fald paa et andet afsondret Sted; samt: at i forste

Tilfælde Værelset, og i sidste Huset, hvor Patienten

indlægges, bor, til Forebyggelse ai Smitte, spærres. —
Det kgl. Danske Cancellie den 26. Septbr. 1807.

oktbr. Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Apothekerens Regnskaber for Fattig-

medicin m. m. Khavn den 6. Oktbr. 1807 \ —
Canc. 3. Departem. (Norske Justits-Departem.) Brevb. 1807,

Nr. 1865—1866. Fogtm. VI. 14, 240-241.

P. M. Efter al Gancelliet har corresponderet med

det kgl. Stindheds-Collegium i Anledning af en fra Land-

physikus Klog i Island hertil indgiven Forestilling om,

at det maatte paalægges Apolhekeren der paa Landet,

med sit aarlige Regnskab saavel over de frie Medika-

menter, der ere bestemte for de Fattige, som over de

Medikamenter, der leveres til Tugthuset, at lade til Land-

physikus medfolge de udstedte originale Recepter paa

disse Medikamenter, da han ellers ikke paa behorig

Maade kan eonl rollere Regnskaberne, eller foretage deres

Revision, skulle man herved tjenstl. melde, at Cancel-

liet efter Omstændighederne bifalder bemeldte Land-

physici Forestilling, hvorefter Hr. Stiftamtm. behagelig

ville tilkjendegive Vedkommende til fornoden Efterret-

ning. — Det kongel. Danske Cancellie den 6. Oklobr.

w\ 1807. ^^^m^W^S^W^å^^^i

') Canc. Skriv. 11. Juni 1808.
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Cancellie-Circulaire til Amtmændene i Island, 4807.

ang. Control med Justitskassens Indtægter. Khavn IToktbT

den 6. Oktbr. 1807. — Canc. 3. Depart. (Norske Ju-

stits -Departem.) Brevb. 1807, Nr. 1919- 1925. Fogtm. VI.

U, 240.

P. M. For at der kan haves den fornbdne Con-

trol med, at Juslitskassen tilflyder de Kjendelser
?

som

de Embedsmænd, der forundes verdslig« Bestillinger i

Island, ere pligtige at erlægge til bemeldte Kasse, samf

at den ligeledes erholder de Indtægter, som ved For-

pagtningen tilfalder, eller ved Domstolene tiJkjendes

samme, skulle man herved tjenstl. anmode Hr. Amtm.

om, behageligen at ville saavel selv aarligen meddele

Landfogden Attest, om nogen Embedsmand er ansat,

eller Forpagtning forfalden, hvorved Noget blev at er-

lægge til Justitskassen, eller ei, som ogsaa paalægge ved-

kommende Dommere i deres Embeds-Distrikt aarligen,

hvad enten Justitskassen tilkjendes Boder eller ikke,

derom at gjbre Anmeldelse til Landfogden, som skal

fremlægge samme til Legitimation ved sit Regnskab. —
Det kgh Danske Cancellie den 6. Oktobr. 4807 ^

Cancellie-Skrivelse til Præsident, Justitiarius 6. oktbr.

og (ivrige Tilforordnede i Landsoverretten, ang.

Tægtedage i Justits-Sager. Khavn den 6. Oktbr.

1807. — Publiceret ved Landsoverretten i Island den 5.

April 1809 og Indholdet (paa Islandsk) trykt i Landsoverrettens

Publicanda Nr. 4, S. 17. Canc. 3. Departem. (Norske Ju-

) Canc. Skriv. s. D. til Stiftamtmanden, hvorved han under-

rettes om den herved fpiede Foranstaltning i Anledning af

hans Forslag i Skriv. 18. Febr. 1807, og anmodes om at

ville, forsaavidt det ham anbetroede Amt betræffer, iagt-

tage en lige Fremgangsmaade i i'orbercute Henseende.

(Canc. 3. Depart. Brevb. sst. Nr. 1871 — 1872).
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1807. stits-Departem.) Brevb. 1807, Nr, 1938—1939. Fogtm. VI.

—^^-14, 242.

6. Oktbr.

P. M. Fra Justitiarius i Landsoverretten for Island

har Gancelliet modtaget en Skrivelse, dat. 7. Martii

sidsti., der blandt Andet indeholdt Forespørgsel: om
det vedkommer den i Delinquent- og Justits- Sager be-

falede Actor, i den udtagne Stævning at bestemme disse

Sagers Tægtedag for Overretten, eller om det ikke

maatte være Juslitiarii Embedspligt at beramme Tægle-

dagen i deslige Sager. Gancelliet skulde i den Anled-

ning tjenstligst have de Herrer Præsident, Justitiarius

og ovrige Tilforordnede tilmeldet: at dette Collegium

finder, at det maa vedkomme Justitiarius at bestemme
s Tægtedagen til Delinquent- og Justits-Sagers Foretagelse *

for Landsoverretten , saaledes som han efter Omslæn-

dighederne anseer det mest passende og overensstem-

mende med Anordningerne om Rettens hurtige og

vedbbrlige Pleie, og under den Forudsætning, at Be-

stemmelsen i Forordn, af 11. Julii 1800 § 3 paa det

noieste efterkommes. — Det kgl. Danske Cåncellie den

6. Oktobr. 1807.

6. oiubr. Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Beskikkelse af Aktor og Defensor

ved Landsoverretten. Khavn den 6. Oktbr. 1807.
— Canc. 3. Departem. (Norske Justits-Depart.) Brevb. 1807,

Nr. 1891-1892. Fogtm. VI. 14, 242.

P. M. Af Hr. Stiftamtmands Forestilling, dat. 3.

Januarii sidsti., erfarer Cancelliet, at De i Henseende

til de Delinquent- Sager, som fra det Dem anbetroede

Sonderamt vorde indankede for den islandske Lands-

overret, har iagttaget den Praxis, at (De), naar Akterne,

efter skeet Forkyndelse af Varselen i disse Sager, ere

retournerede til Amtet, har samme Dag udfærdiget de

fornbdne Ordres til Aktor og Defensor* til Sagernes

Fremme for Overretten, og derom givet Justitiarius

\
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ø

CommuDication. Da denne Foranstaltning alene sigter 1807.

til Sagernes hurtieere Fremme, os Hensigten af Forordn.^r^TTT^° & 6. Oktbr.
34. Maji 1805 § 6 derved opnaaes, saa finder Gancel-

liet imod samme Intet at erindre; hvilket man ikke

undlader herved tjenstligst at tilmelde Hr. Stiftamlm.

til behagelig Efterretning. — Det kgl. Danske Gancellie

den 6. Oktobr. 4807.

Cancellie-Skrivelse til Directionen for det is- 6. oktbr.

landske Tugthus 1

,
ang. Revision af Tugthusets

Regnskaber. Khavn den 6. Oktobr. 1807. —
Canc. 3. Depart. (Norske Justits -Depart.) Brevb. 1807, Nr.

1861—1862.

P. M. Med Hensyn til de af Directionen for det

islandske Tugthus i Skrivelse, dat. 2. Marts d. A., an-

førte Omstændigheder 2
, bifalder Gancelliet, at bemeldte

Direction overdrager Revisionen af Tugthusets uafgjorte

Regnskaber fra Aarene 1794 til 1804 til en Embeds-

mand eller en anden paalidelig Mand, som dertil kunde

formaaes, ligesom Directionen ogsaa herved bemyndiges

til derfor i sin Tid at tilstaae ham en passende Be-

taling af Tuglhuskassen. — Det kgl. Danske Cancellie

den 6. Oktobr. 1807.

V'

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over o. oktbr.

Island, ang. Udsættelse af Landsoverrettens Ses-

') Tugthus - Directionens Medlemmer vare til den Tid: Stift-

amtmand Trampe, Biskop "Vidalin, Landphysikus Klog og

Sysselmand Koefoed.
2
) Ved Directionens Forsamling i Efteraaret 1806 fandtes

Tugthusets Regnskaber at være ureviderede og uafgjorte

for Tidsrummet 1794-1804, og Landfoged Finne, hvem

Revisionen paalaae, var afgaaet ved Dåden, saa at der

var Ingen, hvem det kunde paalægges som Pligt at be-

sorge samme. Paa den anden Side kunde de senere Regn-

skaber ikke afgjores, uden at disse bleve reviderede.
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sion i Marts Maaned. Khavn den 6. Oktobr.

Oktbr. 1807. — Canc. 3. Depart. (Norske Justits-Depart.) Brevb.

1807, Nr. 1887-1888.

P. M. Herr Stiflamtmand har i Skrivelse af
t

2. Marts sidsti. forespurgt, om Cancelliets Resolution af

8. Julii f. A., hvorefter Landsoverretten i Island maa

udsætte den til Ovrighedens Publicationers Modtagelse

i Marts Maaned befalede Session, enten til næste Ses-

sion, eller til den tørste Session i April Maaned, har

til Hensigt at tillade nogen Indskrænkning af Rettens

Sessioner. — Cancelliet skulle i den Anledning herved

tjenstligst melde, at ligesom dette Collegium ikke seer

sig authoriseret til ved Resolution herfra at bevilge

nogen Reduction af Rettens Sessioner, saa finder man

ei heller, at forbemeldte Resolution kan ansees at in-

volvere en saadan Tilladelse, da den ikke bestemmer,

at den forst i Marts Maaned befalede Session til Ov-

righedens Publicationers Modtagelse skal være ophævet,

men ikkun at den til en anden Tid skal udsættes,

hvilket blev bevilget, deels fordi Begyndelsen af Marts-

Maaned som oftest udgjor den haardeste og strængeste

Tid af Vinteren, paa hvilken Tid det kunde være van-

skeligt for Vedkommende, som ved denne Lejlighed

ville være tilstede ved Retten, at mode sammesteds,

oa deels for at der imellem do tvende til Ovrisbeders

Publicationers Modtagelse bestemte Sessioner om Aarcl,

hvoraf den sidste er fastsat til Oktobr. Maaned, kunde

være omtrent ligelangt, eller 6 Maaneder. — Det kgl.

Danske Cancellie den 6. Oktobr. 4807.

oktbr. Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Forligelsesvæsenets Indretning. Khavn

den 6. Oktobr. 1807 K — Canc. 3 Depart. (Norske

') Canc. Skriv. ?. Juni 1831.
*

.

i



Gang. Skriv. ang. Forligelsesvæsenet. 145

Justits-Departem.) Brevb. 1807, Nr. 1885-1886. Fogtm. VI. 1807.

14, 241. —
6. Qktbr.

P. M. Af Hr. Stiftamtmands Forestilling, dat. 2.

Januarii d. A., har man erfaret, at Forligelsesvæsenet i

det Dem anbetroede Amt har paa de fleste Steder været

forestaaet af Sysselmændene, men at De: da De ansaae

det upassende, at vedkommende Dommere tillige vare

Forligelses-Gommissairer, har inddefelt Amtet i bestemte

Forligelses-Distrikter, og i hvert af disse ansat særegne

Forligelses-Commissairer, som ikke tillige vare Dommere,

samt derom udstædt en trykt Bekjendlgjorelse 1
til Ved-

kommendes Efterretning. — Foranlediget heraf skulle

man tjenstl. have Dem tilmelde!.: at denne Foranstalt-

ning finder dette Collegii fuldkomne Bifald, og har man

under Dags Dato tilskrevet de ovrige Amtmænd i Is-

land, om at træffe en lignende Foranstaltning i deres

Embeds-Distrikter, ifald saadan ei allerede skulde,være

iværksat. — Det kgl. Danske Gancellie den 6. Oktobr.

(807*. \)\\?.ul "
;

r

Gancellie • Skrivelse til Stiftamtmanden over 6. oktbr.

Island, ang. Leiermaals - Kj endelser. Khavn den

6. Oktobr. 1807. — Canc. 3. Depart. (Nérske Justits-

Depart.) Brevb. 1807, Nr. 1881-1882.

P. M. Cancelliet har modtaget Hr. Stiftamtmands

Forestilling, dat. 5. Junii sidsti., hvori De, i Anledning '

c

af dette Collegii Skrivelse til Dem af 14. Oktobr, f. A.

foresporger, om de til Tugthus -Kassen ifblge Reskr. af .

4. April 1772 betalte Kjendelser for begaael Leiermaal,'

fra Aaret 1800 til 1806 inclusive, bor tilbagebetales

Vedkommende, og de visse ubetalte for dette Tidsrum

d. e. Stiftamts Plak. 7. Oktbr. 1806.
2
) Canc. Skriv. s. D. til Amtmændene i Island, af samme
Indhold, i Canc. 3. Depart. Brevb. sst. Nr. 1933-1937.

/'//. tt. 10
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1807. udgaae fra Restancen og Beholdningen, samt al Rigtig-

„ ^,
7*"' heds Fordring for de uvisse for samme Tid bortfalde.

6. Oktbr. &
\

(

eller om bemeldte Kjendelsers Ophævelse maatte tage

sin Begyndelse fra Udgangen afAaret 1806. — 1 Gjen-

svar herpaa skulde man til behagelig Underretning og

videre Bekjendtcjoreise tjenstligst melde: at dette Col-

legium efter Omstændighederne anseer det rigtigst, at

Fritagelsen for at erlægge disse Kjendelser tager sin

Begyndelse fra Udgangen af Aaret 1806. — Det kgl.

Danske Cancellie deu 6. Oktobr. I807 1
.

g. oktbr. Cancellie-Skrivelse til Præsident, Justitiarius

og ovrige Tilforordnede i Islands Landsoverret,

ang. Revision af Oversættelsen af Landsoverret-

tens Doms -Akter. Khavn den 6. Oktbr. 1807.

— Canc. 3. Departem. (Norske Justits-Depart.) Brevb. 1807,

Nr. 1940—1941.

P.' M. Justitiarius i Islands Landsoverret har til

dette Collegium indgivet Forestilling om, at samtlige

Rettens Tilforordnede maatte, til at gjennemgaae og rette

Oversættelsen af Domsakter, forundes samme Tid, som

Lovens 1—5—8 bestemmer til Sagens Paakjendelse.

—

Efter at have desangaaende brevvexlet med Stiftamt-

') Canc. Skriv. s. D. til Stiftamtmanden, at foranstalte ind-

anket for Landsoverretten en Dom over Seselia Arna-

dottir af "Vester- Skaptafells Syssel, der for Leiermaal og

Angivelse af en urigtig Barnefader var dbmt til at sættes

tvende Stindage i Gabestokken og derpaa staae aabenbare

Skrifte (Canc. 3. Depart. Brevb. sst. Nr. 1869). - Lige-

ledes s. D. til Biskop Vidalin, der havde indstillet, at

bemeldte Seselia maatte fritages for aabenbare Skrifte:

at denne var afskaffet i Leiermaalssager ved For. 8. Juni

1767, som bestemmer 8 Dages Straf paa Vand og Brod;

at dette er ophævet for Island ved Reskr. 4. April 1772,

der paalægger Kjendelse til Tugthuset; hvilken igjen maatte

bortfalde ifølge For. 23. Mai 1800 (Canc. 3. Dep. Brevb.

sst. Nr. 1895—1896).
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mand Grev Trampe, skulde man, til fornoden Under-

retning, herved tjenstligst melde: at Gancelliet finder

til Revisionen af Akternes Oversættelse et saadant Tids-

rum at være aldeles ufornødent og stridende med de

om Retlens hurtige Pleie udgangne Forordninger^ og

paatvivler man ikke, at Rettens Tilforordnede ville, ved

at anvende den korteste mulige Tid paa at gjennem-

gaae og rette Oversættelsen af de islandske Domsakter,

opfylde Hans Maj** allern. Bud (om) Retssagers hurtige

Pleie. — Det kgl. Danske Cancellie den 6. Oktbr. 1807.

Reskript til Stiftamtmanden og Biskoppen 9. Oktbr.

over Island, ang. Reduction af Kalmanstunga

Kirkes Qvilder. Khavn den 9. Oktbr. 1807. —
Cancell. 1. Departem. Registr. 1807, Nr. 304. Fpgtm. VI.

14, 25Q.
^,

- Y-
'

Christian den Syvende &c. V. S. B. Vi give eder

hermed tilkjende, at Vi, efter Proprietair Arne Thor-

leivsen paa Kalmanstungen i Myre Syssel paa Vort Land

Island hans herom allerund. gjorte Ansbgning, samt den

af eder derover afgivne Erklæring, allern. ville have

bevilget og tilladt, at tvende af de Kalmanstunge anden

Annexkirke tilhorende 4 Qvilder, hvoraf de halve Smor-

leier tilkomme Sognepræsten, maae ved offentlig Auc-

tion bortsælges, og deres Værdie inddrages i Kirkens

Portions- Hegnskab
;

dog at bemeldte Arne Thorleivsen

og Arvinger bliver ansvarlig for de tvende andre Qvil-

der, og deraf betaler de fulde Smorleier til Sognepræ-

sten. Derefter I eder &c. Kjbbenhavn den 9. Oktbr.

^ 807. [ad mandatum].

\
•

Rentekammer • Skrivelse til Amtmanden i 9. oktbr.

Vestei-Amtet, ang. Oversendelse af et Telt som

Inventarinm ved Embedet. Khavn den 9. Oktbr.

1807. — At Rentekammeret har, efter Amtmandens Ind-

10*
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4 807. stilling, for 60 Rd. ladet kjobe et passende stort Telt, til Brug

—— ved Amtmandens Omreiser i Amtet, og at dette Telt sendes

9. Oktbr. mec| afga^ende Postskib,
tt
for af Hr. Amtm. at imodtages

og herefter at forblive ved Embedet som Inventarium". —
Rentek. Isl. Conieb. Litr. 6, Nr. 970.

is. oktbr. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Stiftsovrigheden over Is-

land, ang. Skolens Bestyrelse. Khavn den 13.

' Oktobr. 1807. — Univers. Direct. Copieb. for 1807. B,

Nr. 572.

Directionen har modtaget adskillige Indberetninger

og Forsiage fra Stiftsovrigheden angaaende den lærde

Skoles Anliggender. Fordi Landet og Hovedstaden paa
v

den Ti<$-, da Brevene indlob , truedes med en over-

raskende Feide; fordi denne siden er udbrudt, især

mod Hovedstaden,* have de rolige Arbeider maattet

udsættes, og Omstændighederne have imidlertid hindret

Forestillinger til Hans Maj*, om de Punkler Skolevæsenet

betræfl'ende, hvorom Aiierhoistsammes Befalinger be-

novedes. — Directionen maa altsaa forbeholde sig

nærmere Foretagelse og Besvarelse af de Sager, som

Stiftsovrigheden har henstillet til Afgjbrelse. Imidlertid

bemyndiger den Stiftsøvrigheden til, at, forsaavidt nogen

interimistisk Foranstaltning maatte behøves til at holde

den lærde Skole paa Bessestad i Drift, efter de Grund-

sætninger, som allerede forelbbigen ere den bekjendte,

den da efter bedste Skjbnnende fbier saadanne For-

anstaltninger, og indberetter siden samme til Approba-

tion. — Directionen forvisser sig om, at forsaavidt

nogen saadan Foranstaltning behoves i oeconomisk Hen-

sigt, der da tages Hensyn til den mueligste Sparsom-

bed. — Den kgl. Directjon for Universitetet og de lærde

Skoler den 13. Oktbr. 1807.

VI. V -
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Reglement for Bespiisningen vedBessastad Skole. * 807-

Reykjavik den 27. Oktobr. 1807. — Dette Spise- mToktbv.

reglement, som er udfærdiget af Stiftsøvrigheden, anføres som

interimistisk hos P. Pétursson i Hist. Eccl. Island. S. 367.

Cancellie - Skrivelse til Justitiarius i Lands- si. oktbr.

overretten, J ustitsraad Stephensen, ang. Indsen-

/ delse af Akterne i Delinquentsager. Khavn den

. 31. Oktobr. 1807. — Canc. 8. Depart. (Norske Ju-

stits-Depart.) Brevb. 1807, Nr. 2055. Fogtm. VI. 14, 257.

P. M. 1 Anledning af Forordn. 31. Maji 1805, om

Delinquentsagers Indstævning til Lands- og Stiftsover-

relterne, har Hr. Justitsraad under 31. Martii f. A.

forespurgt: om den Sysselmand, som af Amtmanden

paalægges selv at undertegne og for de Vedkommende

at besorge Varselens Forkyndelse i sit Syssel, bor der-

efter remittere Akterne til Amtet, og dette igjen til

Justitiarius, eller om Sysselmændene direkte bor be-

sorge samme tilstillet Justitiarius. — Af den herom med

Stiftamtmanden over Iisland forte Brevvexling er man

bleven underrettet om, at der i forberbrte Henseende

hidtil har funden den Praxis Sted, at Akterne, hvis

paategnede Varsel det i Almindelighed paalægges den

vedkommende Sysselmand selv at undertegne og for

de ovrige Paagjældende at besorge forkyndt,
4
ere fra

denne Embedsmand sendte umiddelbar til Amtet. —
Da denne Fremgangsmaade ikke skal foraarsage noget

egentligt Ophold i Sagernes Gang, og desuden ansees

nbdvendig med Hensyn til at det vedkommer Amtet at

paasee, om sammes i Sagen givne Ordre er skeet for-

noden Fyldest, saa kan dette Gollegium ikke Andet

end bifalde, at det fremdeles haver sit Forbliveude ved

den saaledes hidtil brugte Fremgangsmaade, hvilket

man herved skulle tilmelde Hr. Justitsraad til fornoden

Underretning. — Det kongel. Danske Cancellie den .31.

Oktobr. 1807.
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1 807 Kongelig Resolution ang. Uddeling af Medaille

^5tB for ædel Daad. Khavn den 4. Decbr. 1807. —
lfolge Beretning af to Repstyrere, attesteret af Sigurb Guo-

laugsson, constitueiet Sysselmand i Snæfellsnes Syssel, havde

Bonden Jon Arnason den 22. Novbr. 1805 med stor Livsfare

reddet 4 Mænd i Nærheden af Gufuskålar fra at drukne, efter

at deres Baad var kantret paa et Skjær, og den femte Mand
af Baadens Besætning druknet. Som Beviis paa Rednings-

forsøgets Farlighed berettes, at af 13 tilstedeværende Personer

fik han kun 4 til med ham at vove Forsoget. — Den 21 . Aug.

1800 havde han ligeledes reddet 4 Menneskers Liv ogsaa i

Nærheden af Gufuskålar, da ile vare strandede paa en Klippe og

stædte i overhængende Dodsfare. — Den ved det forstnævnte

Tilfælde druknede Fisker havde efterladt en frugtsommelig

Enke i trængende Forfatning. Da Barnet blev fedt, havde

bemeldte Jon Arnason taget det til sig og siden uden Betaling

forsorget det. (Forestilling 4. Decbr.). — Canc. 3. Departem.

Forestillinger 1807, Nr. 107.

Vi bifalde allern. , at John Arnesen hædres med

Guldmedaillen for ædel Daad, med Tilladelse at bære

denne i et Baand paa Brystet, samt at saavel han, som

de, der i Forening med ham have reddet de i Fore-

stillingen nævnte 8 Menneskers Liv, tilstaaes til lige

Deling den ved Plakaten af 14. Septbr. 1798 udlovede

Præmie af 10 Hd. for hver af de reddede Personer.

Ibvrigt overdrage Vi Gancelliet at lade udbetale en

Gave af 24 Rd. til den Enkes Barn, som John har taget

til sig. — Geheime-Statsraadet den 4. Decbr. 1807 1
.

') Communication til Finantscollegium ved Canc. Skriv. 12.

Decbr. 1807 (Canc. 3. Depart. — Norske Justits-Depart. —
Brevb. 1807, Nr. 2186")

;
ligeledes til Rentekammeret ved

Canc. Skriv. 27. Febr. 1808 (samme Depart. Brevb. Nr.

184) og til Amtm. i Vester-Amtet i Island ved Canc. Skriv,

s. D., hvormed Medaillen oversendes (Brevb. s. A. Nr.

196). Denne Cancellie - Skrivelse er i dens Heelhed be-

kjendtgjort af Amtmanden i Vester- Amtet
,
Stephan Ste-

phensen, den 20. April 1809, og trykt i Landsoverrettens

• Publicanda Nr. 4, S. 26—27.

i
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dvarantaine • Directionens Circulaire til alle isos.

Sundheds-Commissioner i Danmark og Norge,^J^.
ang. Fremgangsmaaden med Hensyn til Koppe-

patienter fra Skibe. Khavn den 1 6."Januar 1808 \

— Dette Circulaire findes ikke oprindelig at være sendt til

Island, men er her optaget i Henhold til kg!. ResoL 21. Marts

1S38, jevnf. Plak. 20. Juni 1838. Original-Aftryk paa to Blade

i 8-. Fogtm. VI. i 4, 303-304.

P. M, Det kgl. Danske Cancellie har tilmeldt Di-

rectionen, at det, i Anledning af en Forespørgsel, orn

det kan tillades en paa et Skib værende Patient, der

er befængt med Bbrnekopper, at komme i Land? har

tilskrevet samtlige Øvrigheder i Danmark og Norge: at

en saadan Patient ikke kan nægtes at komme i Land,

men at han skal indlægges i et Hospital, hvor et saa-

dant findes, og i modsat Fald paa et andet Sted, imod

at i forsle Tilfælde Værelset, og i sidste Fald det Huus,

hvori Patienten indlægges, skal, til Forebyggelse [af Smitte],

spærres. — Ved at underrette Comrnissionen derom, maa
Directionen tjenstl. melde, at det bliver en Folge deraf,

at den. som er betroet til at undersbge ankommende

. umistænkelise Skibe i Overeensstemmelse med Forordn,

af 8. Febr. 1805 § 7, tillige maa adspbrge Skipperne :

om der findes nogen med Bornekopper befængt Person

ombord? og, hvis dette Spbrgsmaal besvares med Ja,

at Skibet da maa lægges under Qvarantaine, indtil at

den Syge kan vorde afhentet. — Comrnissionen vilde

derefter behage ufortovet at gjbre Anmeldelse derom
til vedkommende Ovrighed, paa det at denne strax kan

fbie Anstalt til den Syges Imodtagelse, samt at paasee,

at Patienten med behbrig Forsigtighed afhentes fra

Skibet, og dernæst at foranstalte, at det Rum, hvori

den Syge har ligget, saavel som de af ham brugte Gang-

og Kbieklæder rbges ombord, hvorefter Skibet kan til-

Canc. Circ. 26. Septbr. 1807.
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1808. slædes ubehindret Samqvem med Landet, - Den kgl.

1A . Direction for Qvaranlaine- Foranstaltningerne Hen 16.
lo« Jciniicir«

Januarii 1808.

16. Januar. Cancellie-Circulaire til samtlige Stiftamtmænd,

Amtmænd m. fl. i Danmark, Norge og Island,

ang. Medicinaltaxtens Gyldighed. Khavn den

16, Januar 1808. — Canc. 3. Depart. (Norske Justits-

Depart.) Brevb. 1808, Nr. 45b
5 jevnf. 2. Depart. Brevb. 1808,

Nr. 243, og 5. Depart. Brevb. 1808, Nr. 51. Original-Aftryk

paa to Blade i 4«». Colleg. Tid. 1808, S. 53—54.

Det kgl. Sundheds-Collegium har andraget for Can-

celliet, at det formedelst Handelens usikkre Gang under

nærværende Conjuncturer ikke seer sig i Stand til at

i-jore nogen Forandring i den nu gjældende Medicinal-

Taxt i Overeensstemmelse med Haus Maj** allern. Resol.

af 3. Januarii 1806, hvorefter Sundheds -Colleeium er

befalet aarligen at bestemme, hvad Forandring der efter

Omstændighederne bor gjores i den anordnede Medi-

cinaltaxt for enkelte raae Materiålier eller simplicia, saa-

vel i Kjobenhavn som for Apothekerne i begge Rigerne.

Da Hans Maj 4
., efterat være bleven allerund. foredragen

denne Sag, under 29. Decbr. sidsti. har behaget allern.

at resolvere: at de af Sundheds-Collegiet for Aarel 1807

gjorte Forandringer i Medicinaltaxten ogsaa skulle gjælde

for Aaret 1808: — saa skulle Gancelliet ikke undlade

herved tjenstl. at tilmelde (Tit.) denne allern. Resolution

til behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjorelse. —
Det kgl. Danske Cancellie den 16. Januarii 1808.

23. januar. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. Reykholt Kirkes In-

ventariipenge. Khavn den 23. Januar 1808. —
Canc. 1. Depart. Brevb. 1808, Nr. 125.

P. M. Foranlediget ved en hertil indkommen og

med Hr. Greves og D. Hbiærv.* Betænkning ledsaget
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Ansbgning fra Provst i Borgerfjords Syssel og Præst til

Reykholt Hr. Erik Wigfussen, om, at han enten maa
frifindes for Tilsvar for 16 Qvilder og 3 Hundreder i

Heste, eller at han maa til sin Eftermand i Kaldet be-

iale bemeldte Qvilder og 3 Hundreder i Heste, som

ere bortdode, efter den Priis som i Island var paa levende

Creature den Tid han modtog Kaldet m. v. , skulde

Cancelliet ikke undlade herved tjenstl. at tilmelde Dem,

at dette Gollegium, paa Grund af Stiftsøvrighedens Be-

tænkning, bifalder, at Hr. Wigfussen betaler bemeldte

Qvilder til sin Eftermand i Kaldet med 4 Rd. Croner pr.

Qvilde.— Det kgl. Danske Cancellie den 23. Januarii 1 808.

1808.

23. Januar

Kongelig Resolution ang. Sagernes Afgj oreise 30.

under Kongens Ophold i Rendsborg. Rendsborg

den 30. Januar 1808. — Meddeelt Directionen for

Universitetet og de lærde Skoler (samt de Svrige Collegier) i

Form af Skrivelse fra Medlemmerne af det Geheime-Statsraad

:

Frederik Christian, Hertug af Slesv. Holst. Sønderborg, Schim-

melmann og Reventlow; for Directionens Vedkommende er den

corroboreret som mundtlig kongelig Resolution ved kgl. Resol.

5. Febr. 1808. Univ. Dir. Forestillinger for 1808, Nl\ 125. —
Uddrag.

Hans kongel. Hoihed Kronprindsen har befalet Os

undertegnede Medlemmer af det kgl. Geheime-Statsraad

at meddele den kgl. Direction for Universitetet og de

lærde Skoler fblgende Resolution:

I) Det kgl. Geheime-Statsraad forbliver i Rendsborg,

sualænge Hans Maj 1

,
paa Grund af de nærværende Om-

skændigheder opholder sig sammesteds. — %) Af ethvert

af de kgl. Collegier forbliver ligeledes i Rendsborg en

Afdeling med saa stort Personale, som er fornoden! til

at besbrge de samme paaliggende Forretninger, saavel

medens Communicalionen med Kjobenhavn er aaben,

som i det Tilfælde, at samme ved Fjendemagt atter

skulde vorde spærret. — . 4 4) Islandske, færoiske

og andre Golonie-Sager, som fordrede hastig Afgjorelse,

Januar«

l

\
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1808. maalfe, i Tilfælde af spærret Communicaiion mollem
_J

Januar*'
Kj ' )c,nnavn °8 Rendsborg, behandles af den Collegii-

Afdeling, til hvilken de indlob, og som fandt Adgang

til al kunne meddele Vedkommende Resolution. —
Rendsborg den 30. Januarii 1808.

6. Febr. Cancellie - Circulaire til samtlige Overøvrig-

heder i Norge, Island og Bornholm, ang. Beret-

ninger om veneriske Sygdomme. Khavn den

• 6. Februar 1808. — Canc. 3. Depart. (Norske Justits-

Depart.) Brevb. 1808, Nr. 124; jevnf. 2. Depart. Brevb. 1808,

Nr. 357. Original-Aftryk paa et Ark i Folio.

P. M. Af det kgl. Sundheds-Collegium er det forlangt,

at samdige Physici og Districts-Ghirurger maatte paalægges,

hver for sit District, i Henseende til den veneriske

Sygdom at afgive en detailleret Berelning, angaaende

fblgende Punkter:

a) Om der i deres District findes mange Vene-

riske; — b) fra hvilke Steder Smitten formodes at blive

tilbragt; — c) under hvilken Form Sygdommen for-

nemmelig viser sig; — d) hvilke de nuværende An-

stalter ere til at hindre Sygdommens Udbredelse og

helbrede de deraf angrebne Syge; og — e) hvorvidt

disse Anstalter ere tilstrækkelige til dette Oiemed, eller

fordre Forbedringer, og i saa Fald hvilke. — Cancelliet

skulle derfor tjenstligst anmode (Tit.) om, behageligen

at ville affordre Lægerne i (N. N.) en saadan Beretning,

samt derefter tilstille Cancelliet disse Beretninger, til-

ligemed Deres egen behagelige Betænkning over samme.

Det kgl. Danske Cancellie den 6. Februarii 1808.

12. Febr. Kongelig Resolution ang. Foranstaltninger til

Islands Forsyning nnder Krigen. Rendsborg den

12. Februar 1808\ — I Forest. 16. Januar bemærker

') kgl. Resol. 4. August 1808
$
jevnf. kgl. Resol. 19. August

. rø&lÅ .: >< tutoloQ nUm 110
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Rentek., at Justitiarius M. Stephensen,
, 4
som nu for Tiden ophol- 1808.

der sig her i Staden,
1
' havde indleveret „nogle Betragtninger oVer 12. Febr.

Islands nærværende farlige Stilling og mulige Frelse", som gaae *

ud paa, at man maatte befrygte Hungersnod, naar Krigen eller

Skibsfartens Spærring skulde vedblive mere end eet Aar, og

Landet ikke forsynedes med Levnetsmidler
,
og de ibrnodne

Redskaber, nemlig uFiske-Redskaber og Jern, samt Haugefrb'

og Kartofler til Forplantning", saameget mere*, som man af den ^

tidlige Snee der i Landet, samt en mild Vinter i Khavn, med

Vestenvinde, kunde slutte til en stræng Vinter i Island, og ringe

Fiskerie i flere Aar lod befrygte sammes Vedvaren. Han fore-

slog flere Punkter: t4 l) at contrahere med den engelske Re-

gjering om Passer for 10 å 12 store Skibe. — 2) at tilbyde

England indtil Freden at forsyne Landet med de ommeldte

Nodvendigheder. — 3) indtil Freden at tillade og opmuntre

de Neutrale til Handel der paa Landet, og — 4) forst i Marts

Maaned at udsende idetmindste 4 store Skibe fra Bergen og

Throndhjem, eet til hver af Landets 4 Fjerdinger". — Trampe

afgav herom Betænkning .den 9. Januar, og melder deri, at uder

kan kims være een Mening om, at Island ikke kan bestaae ved

sig selv", og at det, uden Undsætning af Fodemidler og Red-

skaber til Land- og Sobruget, om just ikke i dette Aar, saa

dog i næste og Fremtiden, vilde være udsat for Mangel og

Hungersnod. „At indlade sig med Fjenden om Sikkerhed for

Farten var vel det sikkreste, men ikke tænkeligt, og ligesaa-

lidet at tilbyde den engelske Regjering Island indtil Freden
5

°g at tillade Neutrale imidlertid at handle paa Landet vilde

ikke svare til Maalet , da intet neutralt Skib lader sig tænke,
N

'

uden af Navn". Man maatte derfor opmuntre til Beseilingen

ved Præmier og Assurance, især fra Throndhjem og Bergen,

ttiaaskee ogsaa fra Christianssand ; Varerne maatte især være

:

.tcHaugefrb" og Kartofler til Udsæd, Fiskeliner, Jern, fortinnede

Lod-Angler, Tjære, Bræder og Tommer".
(
Han foreslaaer der-

W » 1) en Assurance - Præmie af 10— 12 pCt. fra bemeldte

Havne 5 — 23 en Præmie for beviislig Indfbrsel af bemeldte Varer,

samt Douceur til Skipper og Mandskab ; men for at enkelte

Entrepreneurer ikke skulde udsuge Landet, foreslaaer han —
3) at 4 Skibe udrustes for kongelig Regning, eet til hver Fjer-

ding, og Varerne sælges gjennem Ovrigheden til fastsatte Priser.

Han tilbyder selv at reise til Norge og besorge Indkjb'bet, samt
i Island fra sit Comptoir foranstalte det Fornbdne. — 4) at det 1

under Confiscation forbydes at udfore
<t
Kj8d, Fisk eller nogen-
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1808. somhelst Føde for Mennesker afgivende Artikel". — Realisa-

12. Febr. tions-Commissionen foreslog den 7. s. M. at tilstaae Assurance
—— paa Skibe og Vare i det løbende A ar inerTl2pCt. fra Danmark

og Hertugdømmene og- 8 pCt. fra Norge , samt paa Tilbage-

reisen til en Havn vestenfor Næsset en Præmie af 8 pCt. paa

Skibe til 100 Rd. pr. Commerce-Læst, og til 150 Rd. pr. Læst

naar Skibet var nyere end 5 Aar gi. ; Varerne efter Indkjobspriis.

Commissionen troede ikke at nogen Indskrænkning behovedes

med Hensyn til Skibenes Antal og Størrelse, „da det, efter

den foreslagne Taxation paa Skibene og Varerne, ikke er at\

formode, at der vil skee store og mange Expeditioner", og at

Rhederne bedst ville vide at vælge Varesorteme. — Mod at

indskrænke Præmien til Norge, efter Trampes Forslag, talte,

6aavel at kun de til Islands Handel Vante kunde sortere sine

Varer paa den tjenligste Maade, som at man i Norge kunde

have Ondt med at kjøbe de nødvendige Artikler, navnlig Korn,

" saavidt muligt tørret, for ikke, „som ikke sjeldent indtræffer",

at bedærves underveis. At tilstaae Præmie å parte ansees,

overflødigt ; en anden Sag var med Douceur til Mandskabet,

f. Ex. 3 Rd. pr. Comm.-Læst. At udrede for kongelig Reg-

ning vilde Kammeret ikke indlade sig paa. „thi Erfarenhed

har lært, at al Mellemkomst fra Regjeringens Side modvirker

al Speculation", det vilde tilintetgjore den Fordeel, som man

havde for Oie ved at tilstaae Assurancen; det var uvist hvad

der vilde tabes paa Varerne ved Salg eller Udlaan. Forbud

mod Udførsel af Fødevare ansaaes heller ikke tilraadeligt. Is-

lænderne drive helst Vare-Handel, og Kjøbmændene ønske helst

Vare; dette Forbud vilde derfor blive et unaturligt Baand, da

det førte til, at mange ikke vilde kunne betale, eller og maatte

betale dyrere, f. Ex. Fiskeren mod den som havde Talg, Tran,

Duun eller Uldengods. En for stor Udførsel behøvede man
ikke at frygte, da saa faa Skibe vilde komme i Forhold til

det sædvanlige Antal, over 50, og Landet havde desuden andre

Produkter, „der ligesaa begjerlig søges, og vil være ligesaa

afsættelige som hine". Kammeret kommer derfor til Commis-
'sionens Forslag alene, men vil dog have det indskrænket : „til

April Maaneds Udgang", istedenfov hele Aaret. — Med Hensyn

til Assurance for Retouren fra Island nægtes ikke, at det vilde

bidrage til Sagens Fremme om den tilstodes lige til Kjøben-

h,avn, ' „hvortil alle, endog fra Provindserne og Hertugdømmene

expederede Skibe pleie at retournere, og hvor der, fremfor i

Norge, gives Afsætning paa deres Vare", men Kammeret for-
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beholdt sig derom nærmere Indstilling. Fremgangsmaaden der- 1808.

med foreslaaes at skulle være, at Skipperne forinden Afreisen 12. Febr.

opgive deres Ladning for Sysselmanden, med dens Belbb, tegne^^^^***-

sig til Assurance og modtage Sysselmandens Certificat, levere

dette til vedkommende Toldbetjent i Norge, der indsender det

til Kammeret, hvilket imidlertid modtager Indberetninger fra

Sysselmændene. De Handlende skulde have 6 Maaneders

Credit paa Assurance-Præmien, hvilket var sædvanligt, og saa-

meget nødvendigere, som de islandske Handlende deels havde

mistet deres Formue ved deres Skibes Opbringeise, og, saa-

yiåt Skibene ere reddede i Norge, savne Penge paa Grund af

Varernes ringe og vanskelige Afsætning. At bestemme Vare-

sorterne fandt Kammeret ugjbrligt, men det paatog sig selv at

oversende Haugefro og Kartofler. Kammeret bemærker ogsaa

tt
en Omstændighed", som, hvis de i den Anledning fore-

slaaede Foranstaltninger fik Kongens Bifald, vilde bidrage

ikke lidet til Sagens Fremme, den nemlig:
tt
at de islandske

Handlende befrygtelig mangle de fornodne Penge til at gjore
*

Udredning". At hjelpe (lem med Laan vilde være et kraftigt

Middel, og ingen Risico kunde lobes,
tt
naar det var bekj endte

redelige og ikke uformuende Mænd man indlod sig med, som

til Sikkerhed for Capital og Rente 4 pCt. maatte give Pant i

Skib og Ladning, med den Forbindelse, at det ikke maatte

afgaae enten fra Afladningsstedet eller fra Island, forend der 1

blev fremlagt Beviis for, at der var tegnet til Assurance ikke

alene for Opbringeise og Sbmolest, men og for Sbskade, baade

for Tour og Retour, ligesom idvrigt for dette Kammer maatte

med Factura gjbres Rede for de tilkomne Penges Anvendelse".

Hertil troede Kammeret at de i Kongens Kasse indestaaende

Collectpenge, util Belob omtrent 37000 Rd.", kunde anvendes,

da Resol. 28. Mai 1800 derved ikke vilde forandres, idet Kjbb-

mændene isaafald, istedenfor Kongen nu, kom til at svare

Renterne. — Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 89, Nr. 11.

Vi bifalde allern., at imo(i Opbringeise og Sbmolest

for de Skibe og Varer, som inden næstkommende April

Maaneds Udgang expederes til Island, aabnes for Vor

Regning Assurance, under fblgende Bestemmelser:

a) At i Assurance -Præmie erlægges for Henreisen

fra de danske Provindser og . Hertugdommene 12 ^pCt.,

og fra Norge 8 pCt., og for Retouren til Norge vesten

for Næsset 8 pCt.; — b) at ved denne Assurance an-

1
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1808. slaaes Skibenes Værdie til 100 Rd. pr. Gommercelæst,

12. Febr. med mindre de ere nye og ikke ældre end 5 Aar, i

hvilket Fald Værdien anslaaes til 150 Rd. pr. Commerce-

læst, hvorimod Varernes Værdie anslaaes efter Indkjobs-

prisen; — c) at denne Værdie paa Varerne skal i Re-

clamations-Tilfælde bevises med Factura og paa Skibene

med Bielbrevene; — d) at ved Udgaaende bliver Assu- >

rancen at tegne paa vedkommende Toldsteder, og for

Retouren hos vedkommende Sysselmænd i Island, hvis

Gertificater desangaaende Skipperne strax ved deres

Ankomst til Norge have at afleyere til vedkommende

Toldsteder, hvorfra de uopholdeligen nedsendes til

Vort Rentekammer; — e) at paa Assurance-Præmiens

Betaling kan gives 6 Maaneders Grédil; — f) at for

Skipper og Mandskabet paa ethvert Skib, som lykkeligen

ankommer til Island, udloves en Douceur af 3 Rd. pr.

Gommercelæst af Skibets Drægtighed, og — g) at de,

som agte paa denne Maade at gjore Expeditioner til

Island, skulle strax og forud gjore Indberetning derom

lil Rentekammeret. Derhos bemyndige Vi allern. be-

meldte Kammer til af de islandske Gollectpenge at gjore

Udlaan til disse Expeditioners Fremme, imod at Laan-

tagerne, foruden at svare 4 pGt. Rente, give Pant i det

afgaaende Skib og Ladning, der foririden Afseilingen

saavel fra Ladningsstedet, som fra Island, bor være

tegnet til Assurance saavel for Opbringeise og Sdmolest,

som for Sdskade, og at Rentekammeret gjor sig for-

sikkret om Pengenes Anvendelse til Expeditionen 1

Om alt Ovenanførte har Vort Rentekammer at foranstalte

del Fornddne bekjendtgjort ved Girculairer. — Rends-

borg den 12. Februar 1808 2
.

1

det Udeladte angaaer Finmarken.
2
) Communication til Handels- Realisations -Commissionen,

Regjerings-Commissionen og Stiftamtmændene i Norge,

Finants - Collegium og Toldkammeret i Rentek. Skrivelser

16. og 20. Februar ISOS (Isl. Copieb. Litr. 6, Nr. 1021 —
-m ntøfW'*1

f tev-fø fif :

"'
><{ & h&'ii* -i<'i



I
t For. ang. Embedsmænd. 159

Forordning ang. Embedsmænds Stadfæstelse i <808.

deres Embeder ved Thronskiftet. Khavn den T^MaTtT

i 16. MartS 1808. — Publiceret ved Landsoverretten i

I Island den 4. Septbr. 1809, og Rubrum (paa Islandsk) trykt

i Landsoverrettens Publicanda Nr. 5, S. 44. — Canc. 2. Depart.

. Registrant IX, 79 (1808, Nr. 245*); jevnf. 2. Depart. Forest.

1808, h Halvaar, fol. 128, 129. Original-Aftryk hos Schultz.

Qvart-Forr. (Frederik den Sjettes) for 1808, S. 4; Schou XV,

3. Coll. Tid. for 1808, S. 188.

'Forordking . angaaende at de af hcJisalig Kong

Christian den Syvende alfarrc beskikkede, eller stad-

fæstede, Embedsmænd skulle, indtil videre, vedblive

I deres Embéds-Forretninger.

Vi Frederik den Sjette, af Guds Naade Konge til Danmark

:

og Norge, de Venders og Golhers, Hertug udi Slesvig, Hol-,

i sten, Stormarn, Ditmarsken og Oldenborg, G.V., at Vi, paa

I det at ingen Standsning skal finde Sted i Embeds-Forrel-

']_ ningernes sædvanlige Gang, herved allern. ville have

befalet: At samtlige i Vore Riger og Lande af Vor hoi-

salige Hr. Fader, hbilovlig Ihukommelse, beskikkede

eller stadfæstede Embedsmænd skulle, indtil videre,

vedblive deres Embeds-Forretninger, under den af dem

I forhen aflagde Troskabs- og Embeds-Eed. — Hvorefter

alle Vedkommende sig allerund. have at rette. Givet

i Vor kgl. Residentsstad Kjbbenhavn den 16. Martii 1808.

I
Cancellie - Circulaire til samtlige Biskoppei- 19. Marts.

i Danmark, Norge (og Island), ang. Kirkebdimen.

1 Khavn den 19. Marts 1808. — gane, 1. Depart.

Brevb. 1808, Nr. 426. Fogtm. VII. 1, 7 (uden dog at nævne

|

Norge eller Island).

i P. M. Det har allern. behaget Hans Maj* at befale,

at den Form, efter hvilken der i den sædvanlige Bon
1 efter Prædiken bedes for Kongen og det kongelige

£
Huus, skal være fblgende:

^ uAt efter at der er bedet for Hans Majestæt Kong

Friderich den Sjette, skal der bedes for Hendes Maje-
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1808. stæt Dronning Marie Sophie Frederikke, for Deres kgl.

io*^rTT^ Hbiheder Kronprindsesse Caroline, Prindsesse Wilhel-

mine Marie, for Deres Hbiheder Christian Friderik og

Friderik Ferdinand, samt de ovrige kongelige Prind-

sesser og det samtlige kongelige Arvehuus". — Denne

allerh. Resol. tilmeldes Deres Hoiærv. herved tjenstligst

til behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjbrelse for

vedkommende Præsteskab. Det kgl. Danske Cancellie

den 19. Martii 1808 1
.

•* < * «
- - •
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19. Marts. Reskript til det Danske Cancellie, angaaende

Sagernes Forestilling for Kongen. Khavn den

19. MartS 1808. — Original i Canc. 2. Depart. Forest.

1808, 1. Halvaar, fol. 158. Colleg. Tid. 1808, S. 199-200;

Fogtm. VII. 1, 7.

Det er Vor allern. Villie, at Vore Collegier, som

have' umiddelbar Forestilling til Os, skulle i alle de

Sager, til hvis Afgjbrelse Vor allerh. Resolution udfor-

dres, indsende deres Forestillinger skriftligen til Os,

hvornæst Vi, efter Sagernes Beskaffenhed, enten ville

forsyne samme med Vor Resolution til endelig Afgjo-

relse, eller nærmere befale, naar samme for Os i Vort

Geheime-Statsraad skulle refereres. Hvorved Vi saa-

ledes ophæve hvad ældre Resolutioner herimod maatte

stride, og in specie Resolutionen af 14. April 1784,

saavel som de Bestemmelser, der indeholdes i Anordn,

af 13. Febr. 1772. — Hvilket Vort Danske Cancellie til

allerund. Efterlevelse har at iagttage, og at tilkjendegive

samtlige Vore Collegier, som dette maatle vedkomme.

Befalendes eder Gud. Givet i Vort Hovedqvarteer i

Kjbbenhavn den 19. Marts 1808.

22. Marts. Cancellie-Skrivelse til Præsident, Justitiarius

og ovrige Tilforordnede i JLandsoverretten i Is-

') til Sjællands Biskop dat. 18. Marts 1808.
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land, ang. Appel af Delinquentsager , m. v. *808.

Khavn den 22. MartS 1808. — Publiceret ved Lands- f'J^i
overretten i Island og Indholdet (paa Islandsk) trykt i Lands-

overrettens Publicanda, Nr. 4, S. 17—18. — Canc. 3. Depart.

(Norske Justits - Depart.) Brevb. 1808, Nr. 348. Coll. Tid.

1808, S. 813—814. Fogtm. VII. 1, 9—10.

P. M. I en hertil indkommen Skrivelse har Justi-

tiarius i den islandske Landsoverrel forespurgt:

a) om den ved Forordningerne af 34 . Maji 1805 og

7. Juni 1760 befalede Paategning af vedkommende Amt-

mand bor finde Sted i andre end blotte Delinquent-

Sager; og — b) om det ikke ansees tilstrækkeligt, at

tvende af de Tilforordnede, enten Justitiarius og fbrste

Assessor, eller begge Assessorerne," bekræfte, efter For.

af 11. Juli 1800, de danske Oversættelser af Akterne, naar

enten en hastig afgaaende Skibslejlighed ikke maatle

levne Tid til at Akterne omgaae imellem alle tre Med-

lemmerne, eller een af disse maatte være fraværende

m. v. — Hvad det under Litr. a anforte Sporgsmaal

angaaer, da finder Cancelliet, at siden Forordningerne

af 31. Maji 1805 og 7. Juni 1760, saavel efter deres

Overskrift som Indhold, alene kan antages at indeholde

Regler for Delinquentsagers Indstævning, saa kan den

deri befalede Paategning af Ovrigheden alene finde Sted

i de Sager, som til Delinquentsager kunne henfores.

— I Henseende til det sub Litr. b fremsatte Sporgs-

maal, da anseer Cancelliet det tilstrækkeligt, naar tvende

af Ueltens Medlemmer i de forberbrte Tilfælde bekræfte

Oversættelsernes Rigtighed. — Hvilket man ikke har

villet forbigaae herved tjenstligst at tilmelde De Herrer

Præsident, Justitiarius og bvrige Tilforordnede i den

islandske Landsoverret. Det kgl. Danske Cancellie den

22. Martii 1808 1
.

') Canc. Skriv. 7. Mai 1808 communicerer denne Resolution

til Stiftamtmanden og Amtmændene i Island, samt Justi-

VU. B. 11

\
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J808.
Canceliie • Plakat ang. B6der i ttvarantaine-

I. April. Sager. Khavn den 1. April 1808. — Publiceret

ved Landsoverretten i Island den 4. Septbr. 1809 og Rubrum

(paa Islandsk) trykt i Landsoverrettens Publicanda Nr. 5, S.

44. — Canc. 2. Departem. Registr. IX, 96b (1808, Nr. 288).

Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. (Frederik den Sjettes)

for 1808, S. 10; Schou XV, 7. Coll. Tid. 1808, S. 233.

Plakat, angaaende at alle Boder, som Nogen idom-

mes for Overtrædelse af Qvarantaine- Anordningen af

8. Februar 1805, skulle tilfalde Qvarantainevæsenet.

Hans Majestæt Kongen har, under 30. f. M., behaget

allern. at resolvere:

At alle* de Boder, som Nogen idbmmes for Over-

trædelse af Qvarantaine-Forordningen af 8. Febr. 1805,

skulle tilfalde Qvarantainevæsenet, hvad enten Boderne

\ , i Forordningen udtrykkelig ere bestemte, eller som ar-

bitraire af Dommerne fastsættes. — Hvilken allerhoieste

Resolution herved kundgjores til alle Vedkommendes

Efterretning og allerund. Efterlevelse. Det kgl. Danske

Canceliie den 1. April 1808.

8. Aprii Forordning ang. Oprettelsen af en Skatkammer-

Afdragsfond. Khavn den 8. April 18081
.
—

Denne Forordning er ikke publiceret i Island, men bemærkes

her i Sammenhæng med For. 21. Oktbr. 1803. — Canc. 2.

Depart. Registr. IX, 103* ^808, Nr. 321). Original-Aftryk

hos Schultz. Coll. Tid. for 1808, S. 257—262. Qvart-Forr.

(Frederik den Sjettes) for 1808, S. 14-18 ; Schou XV, 9- 12.

i3. Aprii. Patent ang. Bestallingers og Benaadnings-

Breves Confirmation. Khavn den 13. April 1808.

— Publiceret ved Landsoverretten i Island den 4. Septbr. 1809,

og trykt paa Islandsk i Landsoverrettens Publicanda Nr. 53

tiariu, i Landsoverretten. Canc. 3. Depart. Brevb. sst.

636—642.

') kgl. Resol. 1. Febr. 1810.
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S. 44—47. - Canc. 2. Depart. Registr. IX, 114 (1808, Nr. 4808.

361). Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1808, S. 13. April.

35—36 5 Schou XV, 25—26. Coll. Tid. 1808, 262—264. - "

Patent, angaaende Bestallingers og Benaadnings-
'

Breves Indsendelse til allerhoieste Gonfirmation.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at som det er

Vor allern. Villie, at haandthæve enhver af Vore kjære

og troe Undersaatter i de ham tilkommende Rettigheder,

og at lbnne Fortjenester med Hæder; saa finde Vi det

og passende, at de af Vor elskelige kjære Herr Fader,

hbilovlig Ihukommelse, givne, eller af Ham allern v stad-

fæstede, Bestallings- og Benaadnings-Breve, nu indstilles

til Os, som Danmarks og Norges Enevolds-Konge, for

at vorde bekræftede. — Vi befale derfor, at Enhver,

som under Vor hoisalige Herr Faders Regjering maatte

være forundt nogen Bestalling, noget Privilegium, eller

nogen anden Benaadniug, og ligeledes de, som fra Ham

ere blevne meddeelte allern. Stadfæstelse paa noget

foregaaende Bestallings- eller Benaadningsbrev
,

skulle,

saafremt de ville vente at nyde Godt af samme, derom

henvende sig med allerund. Ansogning til Os, igjennem

det Gollegium, under hvilket det meddeelte Brev er
\

bleven udfærdiget, eller hvortil samme, efter navæ-

rende Indretninger, nærmest kan ansees at henhbre. —
Med Ansbgningen haver Enhver tillige at lade fblge en

rigtig Gjenpart, under sin Haand, af det Brev hvorpaa

Confirmationen ansbges, eller nbiagtig Oplysning om
v

.

sammes Datum og Indhold, saafremt Originalen skulde

være forkommet. — Tiden, inden hvilken saadanne

allerund. Ansbgninger bor være indgivne til vedkom- 1

mende Collegier, have Vi allern. bestemt for dem, som

boe i Vort Rige Danmark, til forste Augusti dette Aar,

°g far dem, som boe i Vort Rige Norge, til forste Januarii

4809 K — lovrigt bliver den under 23. December 1803

') Ved Canc. Skriv. 27. Mai 1809 til Stiftamtmanden, Amt-

mændene og Biskoppen i Island, samt Rentekammeret, med-

11«
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i

1808. afgivne Resolution, som ved Plakat af 27. s. M. igjen-

nem Vort Danske Canceliie er kundajorl , herved stad-
3. April. .

ru
.

7

fæstet med den Bestemmelse: At paa de af Vor hbisa-

lige Herr Fader meddeelle Bestallinger og Benaadnings-

Breve, som ikke til forommeldte tvende Terminer, af

tørste Augusti 1808 og fdrste Januarii 1809, ere ind-

loste, incen Confirmalion kan venles. — Hvorefter alle

Vedkommende sig jrilerund. have at rette. Givet i Vor

kgl. Besidentsslad Kjbbenhavu den 13. April 1808.

6. Mai. Reskript til Stiftamtmanden over Island og

Landsoverrettens Medlemmer, ang. Oprettelsen af

en Overcriminalret for Island. Khavn 6. Mai 1808.

— Publiceret ved Landsoverretten i Island den 5. April 1809 og

Indholdet (paa Islandsk") trykt i Landsoverrettens Publicanda

' Nr. 4, S. 18. — Canc. 3. Depart. Registr. IV, 41—42 (1808,

Frederik den Sjette &c. V. S. B. Da Beliggen-

heden af Vort Land Island foraarsager, at der under

Krigen vanskeligen derfra kan vedligeholdes nogen

stadig Gommunication med Vort Rige Danmark, saa

have Vi, paa det at de der forefaldende Delinquent-

sager ikke skulle iide ulilborligl Ophold, funden det

' fornodent, at anordne en Overcriminalret for bemeldte

Vort Land Island, som i sidste lnstants skal paakjende

disse Sager. — l Anledning heraf er derfor Vores

allern. Villie og Befaling, at l
1 sammentræde for indtil

videre at udgjore en Overcriminalret, hvis Pligt det

skal være, i Forening med tvende af Stiftamtmanden

nominatim i hver Sag beskikkende lovkyndige Embeds-

deles, at Terminen for Indsendelsen var for Islands Ved-

kommende forlænget til 1. Januar 1810, da Patentet ikke

var betimelig publiceret. — Canc. 3. Departem. (Norske

Justits-Departem.) Brevb. 1809, Nr. 577, 584 a 585—587.

') de Embedsmænd, til hvilke denne Ordre er stilet, nemlig

Stiftamtmanden over Island, Justitiarius i Landsoverretten

og de Tilforordnede i 6amme Ret.
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mænd, at paakjcnde alle paa Vort Land Island fore- 1808.

faldende pelinguentsagér , 02; ville Vi, i Henseende til 6. Mai. -

denne Overeriminalret, herved allern. have anordnet

og fastsat: •

1) at Retten skal have sit Sæde i Vor Kjbbstæd

Reykevig. — 2) at den skal holdes maanedlig, begynde

hver forste Mandag i-Maanedeu og derefter vedvare

saalænge der ere Sager til Behandling. — 3) at Pro-

ceduren skal skee skriflligen ved de Procuratorer, der

enten opholde sig i Vor Kjbbstæd Reykevig eller i

Nærheden af samme, og som have Tilladelse at proce-

dere ved Landsoverretten. — i) at Overcriminalretten

maa være bemyndiget til at tilkjende Procuratorerne

billigt Salarium , der bliver at udrede paa lovbefalet

Maade. — 5) at Indstævningen til Overcriminalretten

skal skee saaledes, som ved Forordningen af 7. Junii

1760 er fastsat, dog med den Forandring, at Ovrighe-

hederne skal indsende Sagerne med Paategning om

Forkyndelsen directe til Overcriminalretten, hvorpaa

denne Ret haver at beskikke Actor og Defensor, saml

paasee Sagernes hurtige Fremme. — 6) at Overcriminal-

retten skal være bemyndiget til at authorisere en Pro-

tokol
,

og at Juslits-Secretairen i Islands Landsoverret,

Os elskelig Bjbrn Stephensen, skal fungere som Skriver

ved Retten, i hvilken Henseende Stiftamtmanden havar

at tilkjendegive barn det Fornodne. — 7) at Lands-

overretten paa Vort Land Island skal i de Sager, der

ere Gjenstand for Overcriminalrettens Paakjendelse,

.

bortfalde som anden Instants, og disse derimod umid-

delbar indankes for Overcriminalretten. — 8) at Retten

skal, i de Tilfælde hvor nogen Forbryder dommes til

Livs- eller Mutilations-Straf, indsende en udforlig Rela-

tion om Sagens Omstændigheder og de Tilforordnedes

Vota til Vort Danske Cancellie, samt deri tillige anfbre

de Grunde, paa hvilke enten samtlige eller enkelte af

de Tilforordnede maatte formene at det bor have sit

Forblivende ved den afsagte Dom, eller at der kunde
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1808. være Anledning til at formilde eller forandre den idomle
i

Strafr for at denne Beretning derefter kan forelægges

Os til allerb. Resolution forinden Dommen exequeres.

Derefter I eder allerund. haver at rette. Befalende &c.

Skrevet i Vores kongelige Residentsstad Kjobenhavn

den 6. Maji 1808 V

6. Mai. Kongelig Resolution ang. Foranstaltning til

Islands Forsyning. Khavn den 6. Mai 1808.

— 1 Rentekammerets Forestilling 3. Mai bemærkes, at da

Kammeret communicerede Resol. 12. Febr. d. A. meente
t(
de

Fleste" af Kjbbmændene,
tt
at deres Handelssteder ere saaledes

forsynede, at der hos dem ikke kan være nogen Mangel paa

Nbdvendighedsvarer at befrygte for det forste
$
nogle finde ikke

- » at kunne tilveiebringe de Slags Vare, som Indbyggerne i Island

fornemmeligen vikle tiltrænge, nemlig Jern, Hamp, Tjære,

Liner og Salt" 5 andre forudsee, at Vårene ville ldbe saaledes

op i Priis, „at de ikke derpaa kunne vente skadeslbs Afsæt-

ning", kun Isfjord og Orum & Wulf paa Eskefjord
,
og de

sidste tillige paa Husevig, have erklæret sig villige til at fore-

•) Ved Cancellie- Skrivelser 7. Mai 1808 til Amtmanden i

Vester-Amtet Stephan Stephensen, Amtmanden i Nord- og

Oster-Amtet Stephan Thorarensen, samt til Hbiesteret, com-

municeres ovenstaaende^ Reskript som en kgl. Resol. i 10

Punkter, å—k, saaledes: a) at der, indtil videre, skal

anordnes en Overcriminalret for Island, hvilken i sidste

Instants endelig skal paakjende alle Delinquentsager ; —
b—f) mut. mut. ordlydende med § ^—5j — g) overeens-

stemmende,med § 6, med Udeladelse af: at Stiftamtm. haver

at tilkjendegive Justits-Secretairen det Fornodnej — h og

v i) mut. mut. ordlydende med § 7 og 8; — k) at Over-

criminalretten skal bestaae af Stiftamtmanden over Island,

Justitiarius i Islands Landsoverret, samt ovrige Tilforord-

nede, i samme Ret, og tvende af Stiftamtmanden nomi-

natim i hver Sag beskikkende lovkyndige Embedsmænd.

Canc. 3. Depart. (Norske Justits -Depart.) Brevb. 1808,

Nr. 645—649. — Ved Cancellie - Skrivelse 7. Mai s. A.

tilstilles Justitiarius i Landsoverretten Magnus Stephensen

Gjenpart af Reskriptet. Brevb. sst. Nr. 667.
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tage en Expedition, naar de fik resp. 20,000 og 27,000 Rdlr. 1808.

Forstrækning, og det sidste Huus Assurance mod $5 pCt. for g, y[ai.

Tour og Retour „saavel for fjendtlig Opbringeise og Somolest,
v—-^^^

som Soskade og Assurance, ei alene paa Varenes Værdie, men

ogsaa paa de paalbbende Omkostninger, samt at til Skibets

. Taxation lægges Eqviperingen og Udredningen". Ifølge af

disse de Handlendes Erklæringer troede Realisations-Commis-

sionen, „at man ikke kan gjore Regning paa deres Medvirk-

ning til Islands Forsyning", thi den antog, at selv om disse 3

Kjobmænd kunde skaffe den fomildne Cargaladning , hvorom

den dog tvivlede, stod den Hjelp, Landet deraf kunde vente, i

intet Forhold til den vovede Capital. — Og „naar de private

, ,Kjobmænd selv ville tage Fordelen af Forhandlingen , i Til-

fælde at Skibene lykkeligen komme over, men ikke ville vove

noget derpaa af deres eget, og Deres Maj* altsaa egentligen

kun i deres Moralitet har nogen Garanti for, at de ville anvende

alt hvad mueligt er til Risicoens Formindskelse", har Commis-

sionen yttret, om det ikke vilde være bedre at gjore Expedi-

tioner for kongelig Regning „ved dertil valgte Mænd". Com-

missionen meente ibvrigt, „at Island ikke trængte til fremmede

Fbdevare", og om saa var, vilde de ikke kunne tilveiebringes

i tilstrækkelig Mængde, men hvad Landet trængte til var

„Jern, Hamp, Tjære, Fiskeliner og Fiskekroge" til Land- og

Sbbruget, samt noget lidet Brændeviin og Tobak, og „eftersom

Kjbbmændene ikke ville have hermed at bestille", meente

Commissionen, at det burde overlades den grønlandske og fær-

biske Handels-Administration, at „sbrge derfor efter Mulighed".'

— Bemeldte Handels-Administration meente, at Expeditionen

burde betale de derpaa anvendte Bekostninger. Den antager

derfor, at en med Landet og Handelen bekjendt Mand maa
antages til at gaae med Expeditionen og forestaae Handelen,

og foreslaaer dertil Peter Fred. Busch, „opdragen ved Han-

delen i Island", og som ufor kort Tid siden ved sin udmærkede

gode Conduite har bragt tvende Skibe lykkeligen fra Island,

forst til Norge og siden derfra hertil"; han vilde paatage sig

dette mod fri Befordring til Udskibningsstedet, 9 Mk. daglig

i Diæter fra den Dag han afreiser til den Dag han kommer

tilbage, „samt 2 pCt. af Cargaisonen til Island og af'Retouren,

efter Udsalgsprisen at beregne", hvilke Vilkaar Directionen

finder billige og antagelige. Busch maatte da strax afgaae til

Throndhjem, for at besbrge Expeditionen i Lbbet af Juli ved

Hjelp af Handelshuset Knudsen & Comp. Bestemmelsesstedet i .

/
*
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\ 808. Island antog man maatte blive Havnefjord eller Reykevig,
<t
deels

6. Mai. fordi man siden Frihandelens Begyndelse er bleven vant til

-^^^^ at sc5ge derhen fra alle Landets Kanter , deels fordi samme-

steds haves 4 å 5 smaae Jagter", hvormed Vårene i fornodent

Fald sbværts kunde fores til Vesterlandet , som vanskeligen

kunde transportere Varer landværts fra Reykevig. Skibet

skulde være paa ca. 30 Læster. Foruden de opgivne Vare-

sorter, og nogle flere NSdvendighedsvarer, troede Directionen,

„at man ogsaa, til Undsætning for de til dansk Levemaade i

Reykevig vante Indbyggere, kunde medtage 150 til 200Tbnder

Rug og Rugmeel", skjfmdt man antog det tvivlsomt at det

kunde erholdes, undtagen maaskeeved en Tilførsel fraArchangel,

eller fra de kongelige Magaziner. Cargaisonen anslaaer Direc-

tionen til 16,000 Rd., og Udsalgsprisen i Island meente den at

maatte, som paa Færderne ifblge Resol. 7. f. M., blive Indkjftbet

med Tillæg af Fragten , Assurancen for Sb'molest og SSskade

af Ladningen for Touren og Skibet for Tour og Retour, samt

10 pCt. for Handelsomkostninger. Med dette Tillæg ansaae

Directionen det vel tvivlsomt, om Expeditionen vilde kunne

betale sig , men da det var 50 pCt. paa Indkjbbsprisen turde

Directionen ikke foreslaae et hblére. Skjbndt Expeditionen var

bestemt til at tilfbre Islænderne Nødvendigheds- Artikler til

deres Næringsdrift, og ikke egentlig at kjbbe Varer, mente

man dog, at Ladningen ikke burde udcrediteres, men saadanne

Produkter tages i Betaling, som man meente at kunne afsættes

i Throndhjem, hvortil man meente at Skibet burde retournere

i Efteraaret eller tidlig næste Foraar. — Kammeret samtykker

dette Forslag, kun at man lod Valget af Havn frit, og at man
sbgte om muligt at bringe 1 eller 2 Expeditioner istand for-

uden denne. Bekostningerne meentes at burde afholdes af

Collecten, som til ult. Decbr. 1807 udgjorde 36,988 Rd.

50V-2 Sk. — Rentek. Norske Relat. og Resol. Protok. 89,

Nr. 37.

Vi bifalde allern., at den administrerende Direction

for den grbnlandske og færbiske Handel, i Overens-

stemmelse med indbemeldte dens Forslag, for de is-

landske Gollectpenges Regning, maa* foranstalte en Ex-

pedition fra Throndhjem til Island med saadanne Vare-

sorter, som ere fornodne til Islændernes Næringsbrug,

hvorunder tillige maa indbefattes 150 [til 200 Tonder

taSJ*
"* 1

-L . , x ** '" v" 'f '\

V f

* *. V -
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Rug eller Rugmeel, • saafremt Vor Stiftsbefalingsmand og 1808.

Vor commanderende General i Throndhjem Stift finde, J*
A/T

at delle Qvantura uden Afsavn kan udskibes fra Thrond-

hjem. — Vi tillade derhos allern., at Skib og Ladning

paa fornævnte Expeditioner maa assureres for fjendtlig

Opbringeise og Somolest paa Vor Regning, imod en

Assurance-Præmie af 8 Procent paa Touren og ligesaa

meget paa Retouren, og ville Vi endvidere have Vort

- Rentekammer allern. bemyndiget til, efter Omstændig-

hedernes Medfor at foranstalte endnu 1 eller 2 lignende

Expeditioner til Island. Kjobenhavn den 6. Maji 4808 1
.

,

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Trampe io. Mai.

og Biskop Vidalin, ang. Mageskifte af Saurbæ

Præstekald tilhorende Jorder. Khavn den 10.

Mai 1808. — Publiceret ved Landsoverretten i Island den

" 5. April 1809. — Rentek. Isl. Copieb. Litr. O, Nr. 1068.

Justitiarius i Landsoverretten i Island, Justitsraad

) Communication til den administrerende Direction for den

gronlandske og færbiske Handel i Rentek. Skriv. 7. Mai

1808 (Isl. Copieb. Litr. 6, Nr. 1067). Ved Rentekamm.

Skriv. 24. Mai beordres den kgl. norske Cassa-Direction \

at aabne en Credit paa indtil 16,000 Rd. af Throndhjems

Stiftamtstue-Kasse til denne Expedition (Copieb. sst. Nr.

1073b). I Rentek. Circ. til Stiftamtmanden og Amtmændene

i Island 25. Mai (Copieb. sst. Nr. 1074— 1076) befales,

at „Ladningen maa ei udcrediteres , men enten sælges

imod contant Betaling eller omsættes med Vare af saadan

Slags og til saadanne Priser, at de kunde ventes afsatte i

n Throndhjem". Det som ikke kunde afsættes skulde over-

drages en paalidelig Mand mod 2 Procent Provision. De

indkommende 'Penge indbetales til Landfogden. Assuran-

cen for Retouren bliver efter Skibets Værdie og Varenes

Indkøbspriser at tegne hos vedkommende Sysselmand i

Island, som desangaaende meddeler Skipperen behørigt

Certificat, og derefter indbetaler den erlagte Assurance-

Præmie til Jordebogskassen. — Rentek. Skriv, til Land-
foged Frydensberg^s. D. (Brevb. sst. Nr. 1077).
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1808. Magnus Stephensen, og Præsten til Saurbæ Præstekald

^"^J^""
i Borgarfjords Syssel, John

. Hjaltelin, have indgivet

allerund. Ansogning om, at Præstekaldets Jorder, Kata-

nes, 16 Hdr. af Dyrhed, med 2 Qvilder, og V4 Deel

eller 4 Hdr. af Jorden Os, med 1 Qvilde, maa mage-
% ^

skiftes med Førstnævntes Eiendomsjord Ytra-Miofell, af

Dyrhed 20 Hdr. med 4 Qvilder, alt beliggende inden

Borgerfjords Syssel ; og da det af Hr. Grevens og Deres

Hoiærv'. derover afgivne Erklæringer under 30. August

t A. og 30. Januarii sidsti. erfares, at det ansogte

Mageskifte er til Fordeel for Saurbæs Præstekald, saa

approberer Kammeret herved, paa Grund af kgl. allern.

Resol. dat. 16, November 1803, bemeldte Mageskifte;

hvilket derfor tjenstl. meldes til behagelig Efterretning

og videre Bekjendtgjbrelse for Vedkommende. Rente-

kammeret den 10. Maji 1808.

14. Mai. Reskript til Justitiarius og Tilforordnede i

t

Landsoverretten
,

ang. Rettens Sessioner, Med-

lemmernes Bopæle m. v. Khavn den 14. Mai

1808. — Publiceret ved Landsoverretten i Island 5. April

1809, og Indholdet (paa Islandsk) trykt i Landsoverrettens

Publicanda Nr. 4, S. 19. — Canc. 3. Depart. (Norslte Justits-

Depart.) Registr. IV, 44 (1808, Nr. 186). Coll. Tid. 1808,

S. 645—646. Fogtm. VII. 1, 65 (begge uden Schema).

Frederik den Sjette &c. V. B. Os er af Vort

Danske Cancellie allerund. foredraget nogle fra Justi-

tiarius i Landsoverretten for Vort Land Island indkomne

Skrivelser, hvori han paa egne ' og de ovrige af Rettens

Tilforordnedes Vegne anholder om, at Antallet af de ved

For. af 11. Juli 1800 befalede Betssessioner maatte ind-

skrænkes, og det tillades Bettens Tilforordnede at boe

udenfor Vor Kjobstæd Beykevig. — 1 Anledning heraf give

Vi eder hermed tilkjende, at Vi, saavcl med Heusyn til

det ringe Antal af Sager, som .kunne yentes aarlig at

indkomme for Landsoverretten i Island, som i Betragt-
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ning af, den Vanskelighed , som del formedelst Kjob- 1808.

stæden Reykevigs indskrænkede Forfatning og dette 14. Mai.

Levesteds Kostbarhed medforer for Rettens Medlemmer

at bosætte sig sammesteds, have fundet Os foranlediget

til allern. at bestemme:

a) at de Tilforordnede i Islands Landsoverret indtil

videre maae boe udenfor Vor Kjobstæd Reykevig, dog

ei længere end 5 Mile borle fra denne Kjobstæd. —
b) at de ved For. af 11. Julii 1800 bestemte Sessioner

for bemeldte Landsoverret indtil videre maae indskræn-

kes til 6 aarlige Sessioner, nemlig i Januar, April, Juli,

August, September og Oktober Maaneder hvert Aar;

hvilke Sessioner skulle begynde de fbrste Dage i be-

meldte Maaneder og vedvare saalænge indstævnte of-

fentlige eller private Sager staae tilbage at paadomme.

— c) at naar publique Sager skulde forefalde efter den

ordinaire Sessions Ophævelse, skal Justitiarius, i det

seneste 14 Dage efter at Saadant for ham er anmeldt,

beramme en Extra- Session til disses Foretagelse. —
d) at de Tilforordnede i Landsoverretten skulle hvert

Aar til Vort Danske Cancellie indsende en Liste over

de ved Retten behandlede Sager, forfattet efter- det

vedlagte Schema. — Derefter I eder allerund. haver

at rette. Refalende &c. Kjobenhavn den 14. Maji 1808 1
.

/

[bCHEMA.
J

Liste over de ved Landsoverretten i Island i Aaret N. N.

behandlede Sager.

Par- Sagens
Naar Sagen, Til hvad

Naar
Naar

Hvad
Dag
Sagen
cr op-

tagen
til

Doms

Naar An-
ternes

eller

Til-

Gjenstand,

og om den

i Tilfælde

den er

offentlig, er

Tid den af

Justitiarius

er beram-

Stæv-

ning

Stæv-
ningen

cr

Sa-

gen
er

mærk-

nin-
taltes er offentlig anmeldt for met til er ud- falden paa-

gerNavne
eller privat

Justitiarius Foretagelse
taget

i Rette kjendt

1

') Ved Canc. Skriv, til Stiftamtmanden over Island 21. Mai
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i 808; 1 Directionen for Universitetet og de lærde
19. Mai.

g;k ]eKS Skrivelse til Rentekammeret, ang. den

islandske Skoles Pengemidler. Kliavn den 19.

Mai 1808. — Univ. Dir. Brevb. for 1808, Nr. 283.

Ved det kgl. Rentekammers Skrivelse af 7. d. M.

har Directionen modtaget den herhos med Bilage til—

bagefblgende Ansogning fra Stiftsprovst og Domkirke-

præst paa Holum, Thorkel Olavsen, om at erholde Godt-

gjorelse for hans ved Bispestolens Nedlæggelse samme-

steds og Godsets Salg tabte Embeds -Emolumenter. -

Directionen indseer fuldkommen Billigheden af den

Erstatning, om hvilken er andraget, men befinder sig

ikke istand til at bedomme, hvorvidt det islandske

Skolefond formåaer at udrede samme, da den savner

de Underretninger, som heri kunne tjene til Veiledning.

Den benytter sig derfor af denne Leilighed til tjenstligst

at gjentage sin Begjæring i Skrivelse til det kongelige

Rentekammer af 6. Junii 1806, om en Forklaring over

den islandske Skoles Fonds os nærværende oecono-

miske Status, eller, dersom delle skulde forvolde lor-

1808 communiceres ham dette Reskripts lire Punkter som

kgl. Resolution, med Anmodning: „naar 1 Aar er forlobet,

; efter at disse Forandringer' ere iværksatte", at indberette

til Cancelliet : om han umaatte have erfaret nogen skadelig

Virkning af Rettens Sessioners Indskrænkning, eller af

den meddeelte Dispensation for dens Medlemmer at boe

'udenfor Reykevig, og om nogen grundet Klage angaaende

Retssagernes mindre hurtige Behandling i den Anledning

er fort, for at det derefter ved Erfaring nærmere kan

bedommes, om det uden Forandring kunde forblive ved

de forberbrte interimistiske Bestemmelser, eller om det

maatte være fornødent, enten at der heri skeer 'nogle Mo-

difikationer, eller at de ved For. 11. Juli 1800 i denne

Henseende fastsatte Regler i det Hele tages til Folge. —
Canc. 3. Depart. (Norske Justits J-Depart.) Brevb. 1808,

Nr. 755—7605 s. D. Communication herom til Amtmæn-

. dene (Brevb. sst.).
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megen Uleilighed for vedkommende Comptoirer, da 4808.

alene til Udlaan Regnskaber og Doeumenter, hvoraf de" jJTCT^
fornodne Oplysninger kunne uddrages. Den kgl. Direc-

lipn for Universitetetog de lærde Skoler den 49. Maji 4808.
t

,

Cancellie-Skrivelse til Justitiarius og ovrige 21. Mai.

Tilforordnede i Landsoverretten, ang. Locale for

* Landsoverretten m. v. Khavn den 21. Mai 1808.

Publiceret ved Landsoverretten i Island den 5. April 1809, og

' dens Indhold fpaa Islandsk) trykt i Landsoverrettens Publi-

canda Nr. 4, S. 19—20. — Canc. 3. Depart. (Norske Justits-

Depart.j tirevb. 180b, Nr. 732—734/ Fogtin. VII. 1, 74-75.

P. M. Efter at have corresponderet med det kgl.

Rentekammer i Anledning af et fra Stiftamtmand Grev

Trampe indkommen Forslag, betræffende Indkjbbet og

Indretningen af en Bygning til Brug for Landsoverretten

i Island, har Gancelliet allerund. foredraget Hans Maj*,

denne Sag. Allerhoistsamme har derpaa ved Resolution

af 6. dennes allern. behaget at approbere det af Stift-

amtmanden gjorte Bud af 4006 Rd. paa det Stadshaupt-

mand Welling og Agent Hansen forhen tilhørende Huus

i Beykevig, hvilket for denne Sum er ved Auction bleven

Stiftamtmanden tilslaaet. Tillige har H. Maj t . allern. bestemt

:

4) At denne Bygning skal efter Stiftamtmandens

Forslag, og overeensstemmende med den af ham ind-

sendte Tegning, indrettes til Brug for Landsoverretten

i Island. — 2) At et Værelse i fornævnte Bygning maa

overlades een af Byen Reykevigs Poliliebetjente til Be-

boelse, mod* at han forpligtes at have Tilsyn med Huset

og som Bud at besbrge Opvartningen ved Rettens Ses-

sioner. — 3) At der i bemeldte Bygning skal indrettes

tvende Værelser, som af Overrettens Tilforordnede

kunne afbenyttes, naar de for at bivaane Sessionerne

mode i Reykevig, i hvilken Henseende den til Husets

Indretning lagte Plan, saa meget som Omstændighederne

det tillade, maa lempes efter at disse Værelser, for-
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synede med de nodvendige Meubler, paa den mindst

bekostelige Maade blive indrettede. — Hvilken allerh.

Resolution, der under D. D. er herfra commuhiceret

Stiftamtmanden over Island, man ikke har skullet und-

lade herved tjenstl. at tilmelde Justitiarius og bvrige

Tilforordnede til behagelig Underretning. — Det kgl.

Danske „Cancellie den 21. Maji 1808 \

27. Mai. Plakat ang. Anmeldelser om smitsomme Syg-

dommes Udbrud. Khavn den 27. Mai 1808. ,—

Publiceret ved Landsoverretten den 7. August 1809 og Rubrum

, (paa Islandsk) trykt i Landsoverrettens Publicanda Nr. 5,

S. 47. — Canc. 2.Depart. Registr. IV, 176M77 (1808, Nr. 550b
).

Original-Aftryk paa et Halvark i Patent-Format. Qvart-Forr.

(Frederik den Sjettes) for 1808, S. 60-62; Schou XV, 42-44.

Colieg. Tid. 1808, S. 365-367. - Islandsk:
<4
Opio bréf,

åhrærandi ab til kynna skuli gefa {)å tyrst verbur vart vio

nåtturlega b61u og aora næma sjukd6ma", trykt paa et Heel-

Ark i Patent-Format, med Uddrag af For. 17. Apr. 1782 som
Anmærkning. — Paa Foden er trykt Følgende : uab bobi ens

konunglega Danska Cancellies, {)ann 3. Juni 1808 2
, å f>etta

5

) s. D. ligelydende Skriv, til Rentekammeret (Brevb. sst). —
Ligeledes er under s. D. afgaaet Canc. Skriv, til Stift-

amtmanden over Island, hvorved de 3 her anforte Punkter

communiceres , med Tilffiiende: „at ifcilge H. Maj*- Re-

solution af 6. Juni 1800 kunne 1491 Rd. ventes tilskudte

af den kongelige Kasse til fornævnte Bygning, og hvis

denne Sum ikke skulde være tilstrækkelig til deraf at be-

stride Kjebesummen og Omkostningerne ved Bygningens

Indretning til Brug for Landsoverretten, da maa det Mang-

lende udredes af Justitskassen, dog at dette ikke overstiger

1600 Rd." (Brevb. sst. Nr. 761—762).

3
3 Denne det Danske Cancellies Befaling er dog kun til samt-

lige Stiftamtmænd, Amtmænd, Grever og Baroner i Dan-

mark og Norge, at foranstalte, at Plak. 27. Mai „bliver

opslaaet ved Indgangen til Kirkerne eller i selve Vaaben-

huset, saavel som paa andre Steder, hvor de maatte finde

det passende1'. Canc. 2. Depart. Brevb. Nr. 1682; jevnf.

3. Depart. Brevb. Nr. 812b og 5. Depart. Brevb. Nr. 533

(denne sidste under Datum Ih Juni).
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konunglega opic) bi éf a& uppfesta.st a allar kirkjudyr, 811 {>uig-
/| 808.

hus, vi£) J)ing og almuga samkomur, og å sérhverja krambuo 27. Mai.

å landinu. Islands stiptamts Contoiri, [>ann 10. Oktobr. 1809. ^—

M. Stephensen" 5
jevnf. Landsoverrettens Publicanda Nr. 5,

S. 47 Anm.
s

i

Plakat angaaende Anmeldelser om de naturlige

Koppers og andre smittende Sygdommes Udbrud.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V.: Uagtet Vaccina-

tionen, elle;* Indpodningen af Kokopper, allerede i

flere Aar er bleven erkjendt som et sikkert Forebyg-

gelsesmiddel imod do naturlige Kopper, og af denne

Aarsag kraftigen er fremmet i Vore Stater, saa have

Vi dog med Bekymring erfaret, at Adskillige ei alene

have forsbmt at benytte dette velgjbrende Middel til

deres egen og deres Bbrns Frelse, men endog tilside-

sat de Pligter, de skylde det Almindelige, ved at for-

dølge de naturlige Koppers Udbrud i deres Familier,

og derved at bringe Andre i Fare. Vi have desaarsag

fundet Os bevægede til, at anordne Tvangsmidler imod

dem, som forglemme, hvad de i saadan Henseende ere

sig og Andre skyldige, og herved nærmere at bestemme

Forordn, af 47. April 1782 for Danmark, som under

5. September 4794 tillige er udstrakt til Norge, paa

det at dens vigtige Oiemed end sikkrere kan vorde
4

i

opnaaet, og smittende Sygdommes Udbredelse -i begge

Vore Riger vorde forekommet. — Til den Ende anordne

og befale Vi hermed allern.:

1) At enhver Husfader eller Husmoder skal, saa-

snart Tegn til Børnekopper vise sig i deres Huse, ufor-

tovet gjbre Anmeldelse derom, paa Landet for Stedets

Præst eller den ansatte Districls-Chirurg, i Kjbbstæderne

for en af de practiserende Læger, og i Kjbbenhavn for

den nærmeste Dislricts-Læge, saafremt de selv ingen

Huslæge have; under Straf fra 8 Dages Fængsel pa#

Vand og Brod, indtil 3 Maaneders Arbeide i Forbedrings-

huus, efter Forseelsens Beskaffenhed og Domstolenes '

Skjbn. — 2) At alle Læger og Præster, som af Hus-
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fædrene eller Husmodrene underrettes om Koppesygdom-

mens Udbrud, strax skulle give Stedets Ovrighed Saa-

dant tilkjende
,

og ved dennes Medvirkning træffe de

nodvendige Foranstaltninger til de Syges Helbredelse

og til at forebygge Smitten; hvorhos det Forefaldne af

dem bdr indberettes til den angaaende Vaccinationen

allern. nedsatte Commission i Kjdbenhavn. — 3) At

Alle og Enhver i de Huse, hvor de naturlige Kopper

yttre sig, skulle være pligtige strax at lade sig vacci-

nere, saafremt det ei med Vished kan vides, at de til-

forn have haft enten de naturlige eller inoculerede Kopper,

eller Kokopperne. — 4) At de Forsigtighedsregler, som

ved For. af IT. April 1782 ere foreskrevne i Henseende

til andre epidemiske Sygdomme, ogsaa skulle være ud-

videde til Koppesygdommen; ligesom og hvad under

4 3. Februar d. A. igjennem Vort Danske Gancellie er

bekjendtgjort for Kjdbenhavn, angaaende Forholdet ved

denne Sygdoms Udbrud sammesteds, forbliver i Kraft;

og endelig — 5) at de, som forsdmme at anmelde

Udbruddet af de i Forordn, af 17. April 4782 omtalte

smittende Sygdomme, skulle underkastes samme Straf,

som ovenfor er bestemt for dem, der ikke anmelde de

naturlige Koppers Udbrud. — Hvorefter alle Vedkom-

mende sig allerund. have at rette. Givet i Vor kgl.

Residents-Stad Kjdbenhavn den 27. Maji 1808.

28. Mai. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen paa Island, ang. Refstad Kirkes For

flyttelse. Khavn den 28. Mai 1808 \ — Canc

1. Départ. Brevb. 1808, Nr. 877.

P. M. Efter at det ved allerh. Reskr. af 4. Novbr

4796 var bleven bestemt, at Revstads Kirke skal for

flyttes til Gaarden Krossavig, og denne nye Kirke her

efter blive Annexkirke til Hof i Vopnafjorden, har Gan

!

) Reskr. 4. Septbr. 1812.
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celliet siden, som Hr. Greve og D. Hbiærv. bekjendt,

modtaget en Skrivelse fra Præsten til Hof, Hr. Thor-

stensen, hvori han har anholdt om, at fornævnte Rev-

stade Kirke maatte enten vorde combineret med Hofs

Kirke, saaledes, at der blev for begge Sogne een eneste

Kirke, eller blive hvor den er; og Hr. Greve og D.

Hbiærv. have under 43. April f. A. indstillet, at det

med Revstads Kirkes Forflyttelse til Krossavig maatte

beroe indtil videre, og sammes Sogn imidlertid hen-

lægges til Hovedkirken paa Hof. — Cancelliet skulde

i denne Anledning ikke undlade herved tjensll. at melde

til Bekjendtgjbrelse for Vedkommende, at det bor have

sit Forblivende ved fornævnte kgl. Reskript af 4. Novbr.

1796. — Det kgl. Danske Gancellie 'den 28. Maji 1808.

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over ii Juni.

Island, ang. Apothekerens Regnskab for Fattig-

Medicin, m. v. Khavn den 11. Juni 1808. —
Canc. 3. Depart. (Norske Justits -Depart.) Brevb. 1808, Nr.

865. Fogtm. VII. 1, 90 under Datum 4. Juni.

P. M. Ligesom Cancelliet ved Skrivelse af 6. Oktbr.

f. A. tilmeldte Hr. Stiftamtm., at man bifaldt en af Land-

physikus Klog indgiven Forestilling, om, at Åpothekeren

i Island maatte paalægges: med sit aarlige Regnskab

saavel over de frie Medikamenter, der ere bestemte .

for de Fattige, som over de Medikamenter, der leveres

til Tugthuset, at lade til Landphysikus medfolge de ud-

stedte originale Recepter paa disse Lægemidler, hvilket

ansaaes nodvendigt ved Regnkaberhes Revision; saa-

ledes skulle man, i Anledning af et fra bemeldte Land-

physikus Klog under 12. Martii sidsti. indsendt Andra-

gende, tjenstligst tilmelde Hr. Stiftamtm. til fornoden
^ V > .. fc ' '» \ ''tf""

Efterretning og Bekjendtgjorelse for Vedkommende, at

Apothekerens Regninger over slige Medikamenter bor

af Landphysikus revideres og paategnes forinden samme
B. 12

v

1
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4808. anvises til Udbetaling. — Det kongel. Danske Cancellie

-T^T^T den 41. Junii 4808.
11. Juni.

u. Juni. Reskript til Cancelliet, ang. Udnævnelse af

en Gommission om Islands Anliggender. Khavn

den 14. Juni 1808 *. — Original i Canc. 3. Depart.

Breve 1808, Nr. 1007.

Vedfoigende til Os allerundt indleverede Forslag

fra Justitiarius i Vor islandske Landsoverret, Justitsraad

Stephensen, angaaende forskjellige Foranstaltninger, som

under nærværende Omstændigheder kunde være til

Fordeel og Gavn for Island, indeholder meget, som

synes at fortjene særdeles Opmærksomhed'2. Vi paa-
(

l

) Commissorium 16. Juni 1808; see Resol. 21. Juli 1808.

2 ~) Justitiarius Magnus Stephensens udførlige Forestilling og

Forslag, med Overskrift :
(<
Hvad kan og bor i Island fore-

tages for at lindre Hungersnod saniraestecls under Krigen?",

er dat. Khavn 31. Mai 1808, og slutter med fblgende 17

Indstillingspunkter

:

1) At Strandsiddere i tomme Huse, som ikke kunne

forsørge sig selv og Familie, med deres Koner fbres til

Mandens Fbdestavn, hvor der sbrges for dem (saaledes,

at de anvises Ophold i Fodselsreppen , men erholde Til-
I

skud af Opfostringsreppeme pro rata temporis, naar de

ere opdragne i forskjellige Hepper til deres 16. Aar) og

ved Kysterne for de der fbdte Bbrn, men at for Eftertiden

ingen Husmand uden Jord der tillades. —-
( 2} At Reikenæs

Saltværk sættes i Gang igjen, for at skaffe Salt til Pro-

dukternes, især Kjods og Smors Bevaring, og det Til-

virkede besbrges fordeelt i Landet. — 3) At Latinskolens

Discipler gives Kostpenge, de selv eller deres Venner og

Fædre besbrge dem Provisioner, Skole -Oeconomien saa-

længe hæves, og blot en Anstalt træffes at skaffe dem

-Fisk kjbbt paa Stedet og nogen Mad kogt. — 4) At Tugt-

husets Oeconomie og Misgjernings- Sagers Forfblgelse og

Afstraffelse under Krigen provisorisk indrettes efter min

(M. Sf.) Forestilling 19. Febr." d. A. , uden hvilket en

/ Overcriminalret og alt Andet Intet vil nytte, men blot i
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lægge desaarsag Vort Cancellie, at lade nogle af dets 4808.

Medlemmer sammentræde med nogle Medlemmer af Vort 14. Juni.

Hungerens Tid forbge Forbrydelser og betage gode Fami- "

lier Midlerne til Livets Ophold. — 5) At Hestekjbds Brug

blandt de Trængende med Iver og Kraft indføres,- og til

disses Redning i Tide indkjbbes ved Fattigvæsenets Be- 1

styrelse i hver Bbigd, og Understbttelse med en vis Spar-

sommelighed gives deri, samt, da Salt og Foustager nu

mangle, at det vindtørres, saavel som Oxe- og Faarekjbd,

efter Færoensernes Maade, men — fornemmelig bruges

til Tugthuset. — 6) At Laxe- og Forellefangst i Landets

uafbenyttede, paa Lax og Foreller rige, utallige Elve og

Indsoer ved Politiets kraftige Medvirkning sættes i Gang

paa alle mulige Maader, ja endog i Førstningen opmuntres

ved Præmier, saavel som Sælhundsfangst. — 7) At Brugen

af Sol og spiselige Tangarter gjbres overalt i Landet be-

kjendt, og paa samme Maade alvorligen befordres. —
8) At Indsamling af islandsk Mos til Fode paa' samme

,

Maade ivrigen befordres. — 9) At en klækkelig Qvantitet

,
Haugefro og Kartofler besørges opsendt til Udsæd det

første mueligt. — 10) At Havkalle- og Sildefangst op-

muntres ved Præmier, hvor den ei er i Gang, at Omgangs-

maaden med denne gjo'res bekjendt, og nogle Sildegarn

til Model skjænkes, men at, tillige sorges for et tilstræk-

keligt Qvantum Liner, Hamp og Jern, som endog ere

hbivigtigere nu end Fodevarer. — 11) At Folk ved Ky-

sterne anføres til Muslingers Indsamling i Mængde til Fode.

—
;
12) At Fuglefangst ved Snarer, især de mange Rypers,

som findes i Landet, paadrives. — 13) At Blaabær sam-

les i Mængde og presses til Brug for Viin til Kirkerne,

og at Biskoppen, i Mangel af denne, anbefaler samme. —
14) At Politiet gives Kraft til med Iver og Succes at tage

sig af Fattigvæsenet, m. v.
,

Repstyrere altsaa tillægges

Instrux, Myndighed, Mundering, Lbn af Landet selv, men
deres Antal reduceres. — 15) At Fodevarer forbydes ud-

førte under Krigen fra Island, og at Fisk, Kjbd, Sol, Smbr,

Tælle i Tide sbges indkjbbt af Ovrigheden, hvor dette

kan være at faae, til de haardest Trængendes Hjelp om ^

Vinteren i ethvert District. — 16) At Sysselmændene be-

fries fra det dem aldeles uhensigtsmæssigen paaliggende

og nu dem og al Retfærdighed odelæggende Arresthold;

12*
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i

4808. Rentekammer, for at tage dette Forslag under Over-

14~JunT
ve ^ e^se

) °S derefter afgive allerund. Betænkning om dets

enkelte Punkter, som igjennem Vort Caucellie bliver

at forelægge Os. Da det vil blive nbdvendigt at be-

nytte den forste mulige Leilighed for at sende de Be-

falinger til Island, som maatte findes fornbdne, saa maa

Vort Gancellie og Vort Rentekammer lade sig være

magtpaaliggende at indsende ovennævnte allerund. Be-

tænkning snarest muligt. Befalendes eder Gud. Givet

i Vort Hovedqvarteer i Kjobenhavn den \L Junii 1808.

14. Juni. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden, Amt-
mændene og Biskoppen i Island, ang. Forhoielse

af Sportler og Gebyrer ved Underretterne. Khavn

den 14. Juni 1808. — Canc. 3. Departem. (Norske

Justits -Departem.) Brevb. 1808, Nr. 888—895. Fogtm. VII.

1, 97.

P. M. Foranlediget af en hertil indkommen Fore-

sp&rgsei fra Provsten i Bardaslrands Syssel, Hr. John

Ormsen. om den ved For. af 25. Januar 1805 befalede

Forhoielse af pCt. af de Sportler og Gebyhrer,

som ifolge Sportel -Reglem. ere tillagte Embedsmænd
ved Underretterne, skal være gjældende i Island, skulle

man, til behagelig Efterretning og Bekjendtgjorelse for

Vedkommende, tjenstl. melde, at denne Forhoielse og-

saa i Island bor beregnes af de Sportler og Gebyhrer,

som erlægges ved Underretterne. — Det kgl. Danske

Gancellie den it. Junii 1808.

og — 17) at alle Baand paa Landets Hovednæringer, som

det paa Fiskeriet (Reskr. 18. Septbr. 1793), maatte al-

deles tøsnes under Krigen, eller dog gjSres lige for Alle,

altsaa Garnfiskerie enten uindskrænket udvides til alle

Landets Kyster, eller og Alle ganske forbydes. — (Resolu-

tion paa disse Punkter see 21. Juli 1808).

i
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Commissorium for to af Cancelliets og to af 1 808.

Rentekammerets Medlemmer 1

,
ang. Forslag til JiL^

9 \ l

Foranstaltninger paa Island. Khavn 16. Juni

1808 2
. — Canc. 3. Departem. (Norske Justits-Departem.)

Registrant IV, 56b—57 (1808, Nr. 252). Colleg. Tid. 1808,

S. 427.

,
Frederik den Sjette &c V. S. B. Justitiarius i Islands

Landsoverret, Os elskelig Justitsraad Stephensen, han.

li I Os indgivet hoslagte Skrivelse, hvori han fremsætter

adskillige Forsiage 3
,
sigtende til at formindske og saa-

vidt mueligt afhjelpe den Mangel paa flere af Livets

Fornbdenheder, som det befrygtes at Vort Land Island

vil være udsat for, efterdi Tilforselen af Kornvarer og

andre Levnetsmidler til dette Land er under Krigen

forbunden med megen Vanskelighed. Da Vi finde, at

de af Justitsraad Stephensen deels i ovenmeldte Hensigt

og deels i Forbindelse med denne Gjenstand propoiierede

Foranstaltninger i fleVe Henseender fortjener Opmærk-

somhed, saa er hermed Vores allern. Villie og Befaling,

at I sammentræde i en Gommission for at tage foran-

forte Forslag under Overveielse, og derefter at afgive

eders allerund. Betænkning om dets enkelte Punkter,

som igjennem Vort Danske Gancellie derefter bliver at

forelægge Os; tillige ville Vi, saafremt I for at erhverve

enkelte specielle Oplysninger maatte ansee det fornodent

vat conferere med Nogen, der er bekjendt med det Lo-

cale i Island, have eder bemyndigede til at tilkalde

den eller de, af hvem I formene at de i saa Henseende

attraaende Oplysninger bedst kunne erholdes, lovrigt

Commissionens Medlemmer vare: Kammerherre og Can-

cellie-Deputeret Biilow, Etatsraad og Rentekammer-Depu-

teret Fridsch, Justitsraad og Committeret i Rentekammeret
s

'

Jensen og Justitsraad Lassen af Cancelliet.
2
) kgl. Resol. 21. Juli 1808.

3
) see Resol. 21. Juli (Reskr. 14. Juni 1808) og de i An-
mærkning dertil Mede Forslagspunkter.
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4808. paatvivle Vi ikke, at 1 ville lade det være eder magt-

TT^T"^ paaliceende det snareste muligt at indkomme med eders
16. Juni.

allerund. Betænkning, da det ville være nbdvendigt at

benytte den forst afgaaende Leilighed til Island, for

dertil at oversende de Befalinger, som i ovenmeldte

Henseende ansees fornbdne. — Derefter 1 eder &c.

Khavn den 16. Junii 1808.

i

i8. Juni. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester-

Amtet, Stephan Stephensen, ang. at Provster

kunne være Forligelses-Commissairer. Khavn den

18. Juni 1808. — Canc. 3. Depart. CNorske Justits-

Depart.) Brevb. 1808, Nr. 925-926.

P. M. - I Anledning af Hr. Amtmands Skrivelse, dat.

26. Febr. d. A., hvori De henstiller til dette Gollegium, •

om de Herredsprovster, der i det Dem anbetroede Amt

ere ansatte til Forligelses-Commissairer, kunne frem-

deles vedblive at forestaae denne" Post, endskjondt de

i geistlige Sager ere ordentlige Dommere: skulde Gan-

celliet herved tjenstlig melde,, at der Intet haves imod, at

bemeldte Provster vedblive at fungere som Forligelses-

Commissairer. — Det kgl. Danske Cancellie den 18. Junii

1808.

18. Juni. Kongelig Resolution ang. Stipendium for en

Studiosus chirurgiæ fra Island. Khavn 18. Juni

1808. — I Universitets - Directionens Forestilling 13. Juni

bemærkes, at ved Reskr. 8. April 1768 var det bestemt, at

Islændere, som komme til Khavn for at studere Chirurgie,

skulde i 3 Aar nyde Communitets- og Regents -Stipendium,

tt
dog at de offentligen deponere", og ved Fundatsen for Com-

munitetet 26. Juni 1777 § 21 bestemtes, at samtlige Studerende

fra Island skulde efter overstaaet første Examen være beret-

tigede til at nyde Beneficium paa Communitetet og Værelser

\ paa Regentsen. Kgl. Resol. 14. Januar 1803 bestemte noiere

en Understøttelse til dem, der studerede Chirurgie i den Hen-

sigt at nedsætte sig i Island. Ifølge denne Resolution erholdt
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Oddur Hjaltelin 1808 og Eyjoliur Gudmundsen 1804, den Sidste

dog uden at have offentlig deponeret, Understøttelse af Uni-

versitetet og af Fondet ad usus publicos, hvilken Understøt-

telse den 19. Septbr. 1806 blev forlænget paa 2 Aar med et
4

aarligt Tillæg af 50 Rd. for hver. Om den tredie Plads sSgte

nu Sigur&ur Gu^mundsson, som ifolge Biskop Vidalins Attest

havde nydt privat Underviisning , men ikke deponeret ved

Universitetet, og anbefales af Directionen. — Universitets-Di-

rectionens Forestillinger for Aar 1808, Nr. 139.

Vi bifalde allern., at Islænderen Stud. ehir. Sigurd

Gudmundsen, uagtet han ikke har underkastet sig Examen

artium, maa i 3 Aar nyde en Plads paa Regentsen og

8 Mk. ugentligen af Gommunitetet, imod at han ved hvert

Halvaars Slutning med Attester fra sine Lærere godt-

gjor, at han med Flid og Held fortsætter de chirurgiske

Studier, samt forpligter sig til efter disses Fuldendelse

at vende tilbage til Island. — Kjbbenhavn den 18. Junii

1808 \-
\

Kongeligt aabent Brev ang. Dannebrog-Orde-

nens Udvidelse. Khavn den 28. Juni 1808. —
Publiceret ved Landsoverretten i Island den 5. April 1809 og

Rubrum (paa Islandsk) trykt ) Landsoverrettens Publicanda

Nr. 4, S. 20. Canc. 2. Depart. Registr. IX, 205 (1808, Nr. 692*)-

Original - Aftryk hos Schultz, 8 Sider i Folio. Qvart-Forr.

(Frederik den Sjettes) for 1808, S. 110— 114; Schou XV,
78-83. Coll. Tid. 1808, S. 545—552; jevnf. S. 475.

28. Juni.

Forordning for Danmark og Norge, ang.

fjendtlige Skibes Ind stranding, m. v. Khavn

den 5. Jllli 1808. — Denne „Forordning for Danmark

og Norge, angaaende hvorledes bor forholdes ved fjendtlige

Skibes Indstranding, samt med Bjergningen af de Skibe, som

forlades eljer landsættes for at undgaae fjendtlig Overmagt",

) Communication til det theologiske Facultet i Universitets-

Directionens Skrivelse til Facultetet'27. Juni 1808. Univ.

Dir. Brevb. 1808, Nr. 3£5.
'

5. Juli
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/

1808. er publiceret i Landsoverretten i Island den 4. Septbr. 1809

- og dens Rubrum (paa Islandsk) trykt i Rettens Publicanda
5. Juk. Nr 5? g> 47_48> __ canc. 2. Departem. Registr. IX, 212

fl808, Nr. 715b
). Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr.

for 1808, S. 98- 103 5 Schou XV, 84- 89. Colleg. Tid. for

. 1808, S'. 514—518, 537—541.

12. Juli. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Stiftsovrigheden over Island,

ang. Forslag til Forandring af Oeoonomien ved

Skolen. Khavn den 12. Juli 1808. — Univ. Dir.

Brevb. 1808, Nr. 441.

Af den lil at undersøge et til Islands Tarv ind-

kommet Forslag allern. anordnede . Gommissioii er Di-

rectionen bleven anmodet om sin Betænkning angaaende

en Punkt i bemeldte Forslag, ved hvilken det tilraades,

at hæve den paa Bessestad for den lærde Skoles Di-

sciple sammesteds indrettede Oeconomie, og istedet

derfor at give dem Kostpenge m. v. — Efter at have

taget under Overveielse de af Forslagets Forfatter,

Hr. Justitsraad Stephensen, anfbrte Grunde, hvilke af

vedlagte fuldstændige Udtog behageligen ville erfares,

har man, formedelst Forandringens Omfang og vigtige

Foigér, ikke under nærværende Omstændigheder turdet

indlade sig heri, men man indskrænker sig til at un-

derrette Stiftsovrigheden om det gjorte Forslag, at ud-

bede sig dens Betænkning over samme, og ibvrigt til

dens egen behagelige Skjcmnende og Foranstaltning al

overlade, om og hvorvidt den maatte finde, , at deraf,

i Forbindelse med de Indretninger, som allerede ifblge

den véd Directionens Skrivelse af 13. Oktbr. f. A. i

Almindelighed givne Bemyndigelse maatte være trufne,

Brug imidlertid kunde gjores til Skole-Oeconomieus og

Disciplenes Fordeel. At Saadant herfra er Stiftsovrig-

heden tilskrevet, derom er fornævnte Gommission givet

Underretning. — Den kgl. Direction for Universitetet og

de lærde Skoler den 12. Julii 1808.
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Plakat ang. Sæde og Underskrift i Gommis- læ-

sioner. Khavn den 15. Juli 1808. — PubliceretJ^j^
ved Landsoverretten i Island den 7. August 1809 og Rubrum

(paa Islandsk) trykt i Landsoverrettens Publicanda Nr. 5,

S. 48. — Cancell. 2. Departem. Registr. IX, 226 (1808, Nr.

765). Original -Aftryk hos Schultz. -Qvart-Forr. f<>r *808

(Frederik den Sjettes), S. 106- 107 ; Schou XV, 92. Coll.

Tid. for 1808, S. 507-508.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V. Ligesom det ved

Plak. af 4 4. Juni 1771 er bestemt, hvorledes Lemmerne

i dommende Gommissioner skulle tage Sæde, saaledes

ville Vi endvidere herved foreskrive folgende nærmere

Bestemmelse i Henseende til Sæde og Underskrift i

Commissioner i Almindelighed

:

\) 1 alle Commissioner. uden Undtagelse, skulle

Medlemmerne, naar de' engang have, taget Sæde og

Underskrift i bestemt Orden, fremdeles vedbeholde
i

samme, uden at nogen indbyrdes Omflytning skal finde

Sted i Anledning af den hoiere Rang, som maatte for-

undes eet eller flere Medlemmer, medens Commissionen

vedvarer. — 2) Naar et vist Medlem i en temporair

Commission engang ifolge sin Rang har taget Forsædet,

da beholder han det stedse uden Hensyn til de ovrige

Medcommissariers Rang. — 3) Naar en Commission '

anordnes, uden at derved gives nogen Bestemmelse i

Henseende til Medlemmernes Sæde og Underskrift, ord-

nes samme efter deres dahavende indbyrdes Rang. — 1

4) Naar et nyt Medlem tilforordnes en allerede bestaa-

ende Commission, skal saadant Medlem, saafremt Gom-

missionen er blot temporair, tage Sæde og Underskrift

efter sin Rang; er Commissionen derimod vedvarende,

tager det nye tiltrædende Medlem Sæde og Underskrift

efter alle de ældre Medlemmer, uden Hensyn paa Ran-

gen. — 5) I de vedvarende Commissioner, hvori visse

af Vore Embedsmænd ,paa Embedsvegne have Sæde,

skulle disse altid beholde Sæde og Underskrift i den^

Orden, som det oprindelige Commissorium har fastsat,
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med Hensyn til del Embede, de beklæde, og uden at

deres personlige Bang derved kommer 'i Betragtning.

—

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at rette.

Givet i Vor kongel. Besidents-Stad Kjbbenhavn den 15.

Julii 1808,

15. Mi. Kongelig Resolution ang. Tilskud til Islands

Forsyning. Khavn den 15. Juli 1808. —
Den under 16. Juni nedsatte Commission, til at undersøge M.

Stephensens Forslag angaaende Islands Tarv, havde meldet til

Rentekammeret, at den ansaae nødvendigt at Naturalprodukter

indkjbbtes der i Landet til de Fattige, og at Pengebidrag ydedes

af det Offentlige til Hjelp for Fattigvæsenet. Den foreslog

derfor, at Kammeret vilde foranledige et Tilskud til Landet af

2—3000 Rd., og ifald denne Sum ikke blev tilstrækkelig, det

Manglende da kunde udredes af Collectpengene, dog at disse

Penge kun anvendtes i den yderste Nbd. — Kammeret fandt

Forslaget af Vigtighed, men da Collectens Renter ifolgeResol.

28. Mai 1800 og 25. Febr. 1803 anvendtes til Islands Opmaa-

ling, mente det, at Tilskudet maatte udredes af Finantskassen:

Finantscollegiet havde Intet derimod, hvis der ikke under

nærværende Omstændigheder maatte findes Anledning til at

standse Opmaalingen i Island, og
4t
altsaa Collectpengene, hvoraf

tilforn ere blevne udredede Understøtninger til at afhjelpe Ind-

byggernes Trang i Island, kunde anvendes efter deres fcJrste

Bestemmelse". Standsning af Opmaalingen fandt derimod

Rentekammeret utilraadelig
,
og anbefaler Udredelsen af den

nævnte Sum som extraordinairt Tilskud af Finantskassen, hvortil

det mener at have saa meget storre Fsie,
tt
som det i Grun-

den kan ansees som en Besparelse for bemeldte Kasse, at

Omkostningerne paa berørte Opmaaling udredes af Collect-
*

pengene, ' og Island iovrigt, under indtræffende ulykkelige Til-

fælde, synes, lige med Norge og andre D. Maj 4
* Lande, at'

have Adgang til Understøtning af den kgl. Kasse". (Forest.

5. Juli). — Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 89, Nr, 54.

Vi bifalde allern., at 2 til 3000 Bd. udredes af Vor

Kasse som Tilskud til Indkjbb af Naturalprodukter, for

at uddeles blandt de Trængende i Vort Land Island,

saa og at en lige Sum endvidere maa anvendes til

såtrtuie Oiemed, Saafremt Nødvendigheden skulde ud-
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fordre' det; dog alt under den Forudsætning, at man 1808.

ei har til Hensigt at oversende contante Penge til Is-'

land, hvilket i ingen Henseende kan være tilraadeligt,

Kjobenhavn den 15. Julii 1808.

*

Kongelig Resolution ang. Kjob af Eskefjords 15 - Juli-

Kjobstads Grund. Khavn den 15. Juli 1808.—
I Rentekammerets Forestilling 5. Juli bemærkes, at i Aaret

1802 havde daværende Silke- og Klædekræmmer i Khavn

Kjartan Isfjord andraget, at han agtede at etablere Handel i

Eskefjord
,
og anholdt om at maatte etablere og opføre Byg-

ninger hvor han vilde. I Medhold af Forordn. 17. Novbr.

1786 beordrede Kammeret Sysselmanden Mat udvise Isfjord for-

neden og bekvem Byggeplads paa den til Eskefjord Kjbbsted

udseete Grund", og denne Plads, stor 13050 Qvadratalen, blev

udviist paa Lambeyri. Da Isfjord begyndte at bygge, nedlagde

Kyhns Handelsbetjent Protest, under Paaskud, at hans Principal

vilde selv benytte Pladsen. Isfjord henvendte sig til Kammeret,

og dette forlangte Erklæring af Kyhn, hvori han anmodedes om
enten at frafalde Protesten eller at overlade hele Lambeyri.

Han erklærede sig uvillig til begge Dele og sagsogte Isfjord til

at fravige og ryddeliggjore Pladsen. "Ved Domme -af 6. Oktbr.

'1803 og 29. Mai 1805 blev Isfjord frikjendt for hans Tiltale,

og Processens Omkostninger for begge Retter hævede. Kyhn

appellerede til Hoiesteret, men da han imidlertid for forskjellige

Forbrydelser var sat under Justitiens Tiltale og hans Bo sat

under Curatel, forligtes Boets Administratorer, efter Isfjords ' x

Beretning under 17. April 1806, hvorved Stævningen til Hoiesteret

frafaldtes, mod at Isfjord betalte Grundleie
1

af Pladsen efter nær-

mere Taxation. Isfjord havde tillige paastaaet Procesomkostnin-

gerne, men forgjæves, og anholdt derfor om Godtgjorelse af

Finantskassen, ialt 372 Rd. 13 Sk., hvori 100 Rd. til Advokat
Bilsted, som skulde have fort Sagen ved Hoiesteret. Kamme-
ret antog, at han havde Grund til at forlange Godtgjbrelsen,

paa Grund af de „Colonisterne i de islandske Kjbostæder" ved

den 4. og 5. § af Forordn. 17. Novbr. 1786 tilsagte Begun-
stigelser, og i Henhold til Resol. 11. Juli 1806, uagtet han"
rettere burde have overladt Sagen til det Offentlige. — Rentek.

Norske Relat. og Resol. Prot. 89, Nr. 55.

Vi tillade allern., at Kjbbmand Kjartan Isfjord af
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1808. Vort Rentekammers Extrafond maa godtgjores 372 Rd.

rPTT"" 13 Sk. for havte Omkostninger paa den Proces, han
15. Juli.

1

har maattet fore mod forrige Grosserer Kyhn, i Anled-

ning af den ham overladte Deel af Eskefjords Kjob-

stædgruhd. — Kjobenhavn den 15. Julii 1808.
(

-

16. Juli. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Stiftsøvrigheden over Island,

ang. Jon Therkelsens Legat til Latinskolen i Is-

land. Khavn den 16. Juli 1808. — Univ. Direct.

Brevb. 1808, Nr. 453
;
jevnf. „Æfisaga Jons Jonssonar Ther-

kelsen, philologiæ græcæ et latinæ studiosi. samin af Biskupi

Steingrimi Jonssyni". Khofn 1825. 8'°. S. 27—29. (Dansk

som Skoleprogram ved Overlærer Hansen i Ribe). Therkel-

sens Boger og Manuskripter skulle, efter hans egen Angivelse,

have bestaaet af omtrent 300 Nummere, foruden de latinske

og græske Autores , som skulde kjobes for de i den her ,an-

fb'rte Skrivelse omhandlede Penge.

Directionen er nu af Professor Thorlacius bleven
4

underrettet om, at det, som efter alle Omkostningers

Fradragelse tilfalder den lærde Skole paa Island efter

afdbde Stud. Therkelsens Disposition, belbber 40 Rd.

< , 2 Mk. 13 Sk. — Det af Lector Steingrim Johnsen til

dette Legats Anvendelse ved Stiftsøvrighedens Skrivelse

. af 6. April 1807 indsendte Forslag finder man hensigts-

mæssigt, og man vil drage Omsorg for, at de af ham

foreslaaéde Boger anskaffes, saavidt Summen dertil kan

strække, og ved forste Leilighed til Island afsendes. —
Den kgl. Direction for Universitetet og de lærde Skoler

den 16. Julii 1808.

ir>. Juli. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. Afgift af Hjardarholt

Præstekald. Khavn den 16. Juli 1808. —
Canc. 1. Depart. Brevb. 1808, Nr. 1131.

P. M. At det, paa Grund af de i Hr. Greves og
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D. Hbiærv." .Erklæring oplyste Omstændigheder, ikke

kan bevilges Sognepræsten til Hjardarholt, Hr. Provst

Arnesen, ifolge hans derom indgivne Ansogning, at fri-

tages for den ham ved Goliation for bemeldte Præste-

kald paalagte Afgift til en forhenværende Præst i Kai-

det, Herr Thorlevsen, undlader man ikke herved at

tilmelde Dem til behagelig Efterretning og videre Be-

kjendtgjorelse for bemeldte Hr. Arnesen. — Det kongel.

Danske Gancellie den 16. Julii 1808.

1808.

16. Juli.

Gancellie-Circulaire til samtlige Stiftamtmænd 19. Juli.

og Amtmænd m. fl. i Danmark, Norge og

Island, ang. Forbud mod fremmede Handelsskibes

Odseiling. Kbavn den 19. Juli 1808. —
Gane. 3. Departem. (Norske Justits -Departem.) Brevb. 1808,

Nr. 1004. ; ^ ^ - ; >

P. M. Hans Maj*, har behaget at tilkjendegive Can-

celliet følgende allerh. Resolution:

uUnder nærværende Omstændigheder, da talrige

fjendtlige Krydsere gjbre de Farvande usikkre, som om-

give Vore Stater, da Fjenden har erklæret endeel af

disse at være i Blokade-Tilstand, og da der desuden i

egentlig Forstand ikke gives noget neutralt Flag, som

erkjendes af de krigforende Hovedmagter, finde Vi det

nbdvendigt, saavel for at sikkre de allierede og ven-

skabelige Magters uarmerede Skibe, som og for at fore-

bygge, at Fjendens Magt ei skal foroges ved Byttet af •

slige Skibe og deres Ladninger, allern. og indtil videre

at anordne og befale, at intet fremmed Handelsskib,

under hvilketsomhelst Flag det end fores, maa afseile

fra nogen Havn, Udhavn, Rhed, Fjord eller Havbugt

under Vort Herredomme, med mindre Vi dertil have

meddeelt Vor allern. specielle Tilladelse".— Denne allerh.

Befaling skulde Cancelliet herved tjenstligst meddele

(Tit.) til behagelig Efterretning og videre Foranstaltning,

og maa d,ette Gollegium iovrigt bemærke, at det er
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1808. tøans Maju Villie, at hverken denne eller nogen anden

^TZ^TT^ saadan Instruction, som i nogen Henseende vedkommer
Jllll*

Forholdet mod fremmede Stater, maa trykkes eller gives

nogen uhensigtsmæssig Offentlighed. — Det kgl. Danske

Gancellie den 19. Julii 1808.

21. Juii. Kongelig Resolution ang. nogle Foranstalt-

ninger vedkommende Islands Tarv. Khavn den

21. Juli 1808V— I Cancelliets Forestilling 14. Juli

forelægges de af den under 16. Juni nedsatte Commission ind-

givne Forslag, grundede paa den af Justitiarius Magnus Ste-

phensen til Kongen indsendte Forestilling 2
. De i denne Fore-

stilling indeholdte Forslagspunkter inddeles af Cancelliet i 4

Classer: A) de som Commissionen mener at kunne, med nogle

yderligere Tillæg og Modificationer, bringes til Udførelse, nemlig

Punkterne 4—12, hvorom indstilles: a) at der af den konge-

lige Kasse maatte tilstaaes det islandske Tugthuus et Forskud

af 3 til 4000 Rd. , imod at dette Forskud igjen refunderes af

s de Indtægtskilder, som denne Stiftelse har, eller som nærmere

allern. maatte blive den bevilgede ;
— ti) at Almuen af Ovrig-

heden maatte opmuntres til at lægge Vind paa Laxe-, Forelle-

og Sælhundefangst, samt til at indsamle og benytte Sol, og

andre spiselige Tang- Arter, islandsk Mos ogMuslinger til Fode, og

at Fuglefangt med Snarer, især af de mange Ryper som findes i

Landet, maatte ved Opmuntring fra Ovrigheden sBges fremmet
j

— c) at den af Justitsraad Stephensen forfattede Afhandling,

som indeholder Anviisning om flere af disse Fodemidlers Ind-

samling, Tilberedning og Nytte m. m.', maatte uden Betaling

r uddeles blandt Almuen $ — d) at det maatte paalægges ved-

. kommende Overøvrigheder i Island at udstæde en almindelig

Bekjendtgjoreise til den islandske Almue, og deri efter Kongens

allern. Befaling at foreholde denne, hvorledes den hidtil, idelige

Opmuntringer og Formaninger uagtet, har efterladt at benytte

de Gaver Naturen tilbyder den, og hvor nødvendigt det er,

især i nærværende Tid, da Moderlandet er indviklet i Krig,

at Almuen lader det være sig magtpaaliggende med Flid og

') ,jevnf. Rentek. Skriv. 30. Juli 1808.

r
) Forslagspunkterne i denne Forestilling ere anførte ovenfor,

* under Reskr. 14. Juni 1808, S. 178-180 Anmærkn. 2.
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Vindskibelighed at erhverve sig de Midler, hvorved den kan finde \ 808.

sin Underholdning, og reddes fra den Fare som truer den; — é) at 21. Juli.

vedkommende Qverftvrigheder i Island deels 1 Almindelighed m

maatte opmuntre Almuen til Hestekjods Brug under nuværende

Omstændigheder, og deels foranstalte samme indfort saavel ved

Fattigvæsenet i Repperne som ved Tugthuset til de deri væ-

rende Forbryderes Underholdning, samt ved betimelige IndkjOb

sb'rge for Anskaffelsen af denne Artikel, foranstalte det ligesom

Oxe- og Faarekjcid vindtor ret paa den i Færoerne brugelige

Maade, og paasee at en reenlig og oeconomisk Behandlings-

maade derved anvendes ; — /) at . det maatte paalægges Di-

rectionen for det islandske Tugthuus, at lade Sildegarn for-

arbeide i Tugthuset ved dets Lemmer 'efter de af disse Garn,

som blive oversendte af det kgl. Rentekammer til Model, samt

at Directionen for denne Stiftelse maatte paalægges at under-

rette Almuen om, at deslige Garn kunne" mod Betaling erholdes

sammesteds, og at de paa Begjæring ligeledes der forevises

Enhver, som selv vilde forarbeide dem; — g) at det, for at

forebygge mulig Misforstaaelse i Anledning af den almindelige
1

Opmuntring af Fuglefangst, tillige indskjærpes Almuen, at

Æderfuglen ikke deri er indbegreben, men at de, som nogen-

Støds dræbe eller fange denne nyttige Fugl, hvis Fredning er

befalet ved For. af 13. Junii 1787, kunne vente at blive ansete

med den Straf, som herfor i bemeldte Forordning er fastsat;

— K) at derimod det af Justitsraad Stephensen fremsatte For-

slag, at Præmier skulle udsættes for Laxe-, Forelle- og Sæl-

hundefangst m. m., samt at Almuen af Politiet skulde tvinges

til at indsamle islandsk Mos, maa, som uhensigtsmæssigt og

tildeels utilraadeligt, ikke- bringes i Udfbrelse. — Under B) hen-

fores de Punkter, i Henseende til hvilke Commissionen har

fundet fornødent at foreslaae enkelte betydelige Forandringer;

disse vare det 1. og 14. Punkt i de indsendte Forslag, og

yttrer Cancelliet i den Anledning, at hvis en Sum kunde an-
*

vendes til at hjelpe Islands Trængende, burde dertil bestemmes

ikke mindre end 5 å 6000 Rd.
,

og at de arbeidsfdre Fattige

ikke bb*r understottes som Almisselemmer, men anvises et eller

andet Arbeide, fcg ikke betales i Penge, men i Natural-Pro-

dukter, indkjobte for Fattigvæsenets Regning. I Henhold hertil

indstilles: a) at alle Uformuende, der for nærværende Tid ;

findes bosatte som Strandsiddere , ikke maatte hjemvises til
•

Forsørgelse i deres Fddselsrep paa den af Stephensen fore-

slaaede Maade, men at Ovrigheden derimod efter Mulighed
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\ 808. maatte sørge for deres Understøttelse i Forhold til deres Trang,

21. Juli. Paa de Steder hvor de nu ere bosatte; — 6) at der til

-— ^ den Ende allern. maatte vorde skjænket Landet en Pengesum

af 5 å 6000 Rd. , hvorfor Øvrigheden betimelig burde foran-

stalte indkjøbt passende Qvantiteter af Landets Natural-Pro-

dukter, som maatte betroes bekjendte redelige og vederhæftige

Mænd til Opbevaring, og som derefter maatte foranstaltes,

uddeelte til de Fattige, dog saaledes, at de af dem, som ere

arbeidsføre , anvises et eller andet offentligt Arbeide, saasom

Veiforbedringer, Indsamling og Forarbeidning af visse Artikler,

m. v., og at dem efter deres Trang tillægges Betaling herfor

i Natural-Produkter ; — c) at det maatte paalægges vedkom-

mende Overøvrigheder, omhyggeligen at undgaae at give Almuen

nogen Kundskab om den Gave, som allern. maatte blive

skjænket Landets Fattige, eller om Anvendelsen af dennej —
d) at den nærmere Distribution og Anvendelse af forbemeldte

Gave maatte overdrages Stiftamtmanden, og ham derhos paa-

lægges at foranstalte Distributionen paa Landets trende Amter,

ikke i Forhold til disses Størrelse eller Folkemængde, men

efter deres Trang, saaledes at de Distrikter, der især ere be-

sværede med Fattige, saavidt mueligt lettes denne Byrde, ved

at gives en forholdsmæssig større Understøttelse af den til

' saadant Oiemed bestemte Sum; — é) at Ingen for Fremtiden

maatte tillades at nedsætte sig som Strandsidder, med mindre

han beviisliggjorde , at han, tillige med det Huus han vilde

leie eller tilkjøbe sig, kunde komme i Besiddelse af saa meget

Jord, at han derpaa kunde føde 1 Ko eller 6 Faar, samt af

et Stykke Haugejord, men at det dog maatte overlades til

Ovrigheden i enkelte Tilfælde at bevilge Undtagelse fra dette

almindelige Forbud, naar enten Fiskeriets Drift maatte ud-

kræve det paa Steder, hvor det i Almindelighed udfalder saa

rigt, at Strandsidderen ene deraf kan ernære sig, eller naar

der maatte gives Leilighed for ham til paa anden Maade at

erhverve sit Udkomme; — /) at det ikke maatte ansees som

nogen nødvendig Betingelse, at der ved det Huus, hvori en

Strandsidder vilde nedsætte sig, skulde være frit Torveskjær;

— g) at en mere ordentlig og hensigtsmæssig Bestyrelse af

Politie- og Fattigvæsenet i Island maatte søges tilveiebragt ved at

forbedre Repstyrernes Kaar, og tillægge dem den Myndighed og

Anseelse som deres Embede udkræver, og at det i sidstnævnte

Henseende maatte betydes Almuen, at det er Deres Majestæts

alvorlige Yillie, at den med Agtelse skal modtage Repstyrerens
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Advarseler, med Lydighed efterkomme det, som han i Lovens \ 808.

Navn og efter Ovrighedens Befaling anordner, samt med Be- 21. Juli.

redvillighed være ham behjælpelig i Alt, hvad der horer til

at fremme god Orden og Politie 5
— Ji) at der til denne Be-

stilling maatte vælges de dueligste og retsindigste Mænd blandt

Almuen, under 60 Aars Alder, og at deres Antal ikke maatte

overstige 2 i hvert Rep, men i de Distrikter, hvis Beboere

ikke udgjore over 400 Mennesker, ikkun 1 beskikkes 5 — i) at

det maatte overlades til vedkommende Amtmand at bestemme

Repstyrernes særdeles Pligter ved en dem i Overeensstemmelse

med Lovgivningen meddelende Instrux, saaledes som han efter

ethvert Steds særegne Omstændigheder anseer det fornodent;

— k) at den af Justitsraad Stephensen proponerede Maade,

paa hvilken Repstyrerne skulde belønnes for deres Arbeide,

nemlig ved en Afgift af visse Creaturer m. v. ', maatte, som

upassende og trykkende, ikke paabydes, men at Repstyrerne

derimod maatte tilstaaes Skattefrihed og Fritagelse for at deel-

tage i Fattiges Underholdning, og Sysselmændene af den kon-

gelige Kasse tillægges Gddtgjorelse for det Tab i deres Ind-

komster, som Repstyrernes Skattefrihed vilde torvolde dem ;
—

') St8
. Forslag gik ud paa: at Repstyrerne bb'r ei alene selv

være bestandig frie for Skatter, og for at underholde

Reppens Fattige, men og nyde til Lem 4 Sk. for enhver

Hest eller Ko, som findes iReppen; 2 Sk. for hver Hoppe

over 3 Aar, og Qvie som kun har engang kalvet, 1 Sk.

for hver 2 Aars
x
og ældre Bede, samt for hvert Malkefaar,

2 Sk. for hver 2 Aars og 'ældre Stud, 1 Sk. for hver gold

Gimmer eller Bede eet Aar gammel, nien for yngre Fæ
intet, 4 Sk. for hvert Tomandefar, 8 Sk. for hvert Fire-

til Sexmandefar, 12 Sk. for hver Ottæring, 1 Mk. for

hver Tiæring, som tre Gange om Aaret er brugt til Fi-

skerie
,
og 2 Sk. for hvert Torskegarn. Dette at udredes

hvor Creaturerne holdes den storste Deel af Aaret, og

hvor Baadene med tilhørende Garn, eller uden disse, hol-

, des længst ved Stranden , enten til Fiskerie eller opsatte

efter Værtiden, hvor deres Eier er fraværende. Den som

har disse Ting i Værgemaal udsvarer Afgiften, naar Eieren

er fraværende, med mindre han er Leier, da Afgiften

efter Accord kan falde ham til Last. Den bor udredes

af AUe, uden Forskjel af Stand, Ej Bit eller Forfatning.

ni: n. is
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1 808. at de af Repstyrerne , som onske det , maatte af vedkom-

21. Juli. mende Amtmand meddeles Tilladelse at bære til Udmærkelse

" den for dem foreslaaede Uniform, bestaaende af blaae Panta-

lons, gul Vest og blaa Troie med en smal Sblvsnor paa Kanten

af Kraven og Opslagene. — Under C-Classen henfbres de For-

slag, hvis Udforelse Commissionen anseer utilraadelig eller

uhensigtsmæssige dertil horte Forslagenes 2. Punkt om Gjen-

oprettelsen af Reykjanæs Saltværk, og 15. Punkt, om Forbud

mod Udførsel af Fodevare fra Island. — Under Classen D hen-

fores endelig de af Stephensens Forslag, hvorom Commissionen

ikke vil tilraade nogen bestemt Resolution, men overlade til

Ovrigheden, hvortil horte Forslagenes 3., 13. og 17. Punkt.

Med Hensyn til disse indstilles : a) at den af Stephensen pro-

ponerede. Ophævelse af - Oeconomien ved Bessastads latinske

Skole for Tiden ikke maatte befales, men at det derimod,

saaledes som af Directionen for Universitetet og de lærde

Skoler vil blive foranstaltet, maatte overlades til Stiftsøvrig-

hedens Bedbmmelse, hvorvidt den vmaatte finde, at der kunde

gjores noget Brug af det i saa Henseende fremsatte Forslag

- til Skole-Oeconomiens og Disciplenes Fordeel ;
— by at i Til-

fælde der ikke kunde tilveiebringes den til Sakramentets Ud-

delelse behovende Viin, denne i Kalken maatte blandes med

Vand, men at det dog maatte overlades til Biskoppen i Island,

ifald han fandt det fornødent at underrette Præsterne om
Sagens Beskaffenhed , for at de , som i den Anledning maatte

have Skrupler, kunde afholde sig fra Sakramentets Nydelse,

samt at det ligeledes, i Tilfælde af at en total Viinmangel

mod Formodning skulde indtræffe, maatte overlades til Landets

Biskop, om han maatte ansee det gavnligt, i Hensyn til Ind-

byggernes Tænkemaade, at tillade og anbefale Brugen af et

passende og analogt Surrogat ; — c) at der for Tiden ikke

maatte foreskrives ubetingede Forandringer i Henseende til de

for Fiskeriet i »Island, fastsatte Bestemmelser, men' at det der-

imod maatte overlades til Stiftamtmand Grev Trampe, efter

' derom betimelig at have underrettet Vedkommende, at fbie de

Foranstaltninger, som han efter de indtræffende Omstændig-

heder anseer tjenligst til Fiskeriets Drift, samt at det endvidere

overlades til hans nærmere Bedømmelse, hvorvidt han maatte

finde det tilraadeligt under Krigen at modificere eller ophæve

de i Henseende til Garnbruget paa enkelte Steder fastsatte

Indskrænkninger; — cf) at Indholdet af de ved Justitsraad

Stephensen proponerede nærmere Regler til Ordens Overhol-



I

Kgl. Resol. ang. Foranstaltninger i Island. 195

delse under Fiskeriets Drift maatte meddeles Stiftamtmanden, og 1808.

det overlades til hans nærmere Skjonnende' og Foranstaltping, 21. Juli.

hvorvidt han maatte finde samme anvendelige eller ikke; — * - «^^.

e) at den specielle Udforelse af flere af de til Islands Tarv

proponerede Foranstaltninger maatte overdrages til Stiftamtmand

Grev Trampe, som kunde overreise til Landet med det til

Afgang fra Throndhjem med det forste bestemte Skib, og at

han tillige maatte tillægges en saa udvidet Authoritet, at han

.
i modende Tilfælde kunde træfie de fornodne Modificationer,

og selv vælge den mest passende Frerrigangsmaade. — Canc.

3. Departem. (Norske Justits -Departem.) Forestillinger 1808,

Nr. 80.

Denne allerund. Forestilling og sammes' forskjellige

IndsLillingsposter, som ere grundede paa den vedlagte

allerund. Betænkning fra den af Os allern. anordnede

Gommission, bifalde Vi allern., og ville, at samtlige deri

foreslaaede Foranstaltninger snarest mueligt skulle iværk-

sættes. Hvad det allerund. indstillede Penaebidnm (il

Understoltelse for trængende Strandsiddere angaaer,

saa have Vi allerede desangaaende tilkjendegivet Vort

Rentekammer Vor allerhoieste Villie 1
. — 1 Henseende

til Anvendelsen af denne Understottelse finde Vi at det

bor paalægges Stiftamtmanden i Særdeleshed al bruge

v samme som et Opmuntringsmiddel for Fangster og Ind-

samlinger af de Dyr og Planter, som kunne tjene til

Fodemidler efter Stephensens Opgivende, hvorved flere

Hensigter paa engang opnaaes. Endskjondt Vi, efter

de af Gommissionen anforle Grunde, ikke ville give

noget almindeligt Forbud paa Udfbrselen af Fodevarer,

saa ville Vi dog-, at det paa ny alvorligen skal ind-

skjærpes samtlige Ovrighedspersoner i Vort Land Island, \

nbie at paasce, at Udfbrselen paa ingen Maade og

under intet Foregivende finder Sted til Engelland eller

Sverrig.
s

— Den Viin'2 , som er nbdvendig til Sakra-

mentets Administration, kunde opsendes med det Skib,

') kgl. Resol. 15. Juli 1808.

*) Canc. Skriv. 26. Juli 1808.

-;-^y'^;-V v. -->-'' *\
:

-
;

' ^ 18*
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som nu med det Ftirste afgaaer herfra, med hvilket

det tillige gjbres Stiftamtmand Grev Trampe til Pligt,

at begive sig til hans Post, som under nærværende

Omstændigheder mere end nogensinde fordrer hans

Nærværelse. Kjbbenhavn den 21. Juli 1808 1
.

\

Reskript til Stiftamtmanden og Amtmændene

i Island, samt Landsoverretten sammesteds, ang.

Criminalvæsenet paa Island. Khavn den 25. Juli

1808. — Publiceret ved Landsoverretten i Island den 5.

April 1809, og Rubr. (paa Islandsk) trykt i Landsoverrettens

Publicanda Nr. 4 , S. 20. Canc. 3. Depart. (Norske Justits-

Depart.) Registr. IV, 65b-68 (1808, Nr. 280). Fogtm. VIL 1,

131— 1365 Coll. Tid. 1808, 626-632. — Islandsk: „K6hgs-

bréf viovikjandi sakamåla meofero framvegis å Jslandi", trykt

i Landsoverrettens Publicanda Nr. 4, S. 29—36.

Frederik den Sjette &c V. S. B. Os er allerund.

bleven foredraget, bvorledes de nuværende Tidsom-

slændigheder udkræve Forandringer, saavel i Forfolgel-

sen af Delinquenlsager paa Vort Land Island, som i

enkelte Straffe og disses Fuldbyrdelse sammesteds, især

under en der i Landet formedelst Skibsfartens Stands-

ning muligen indtræffende Mangel. Efter at have taget

under Overveielse de Forsiage, som ere fremsatte til

Iværksættelsen af ovennævnte Forandringer, paa en

efter dette Vort Lands nærværende Stilling lempet

Maade og til mueligste Lettelse for Indvaanerne og det

Offentlige, finde Vi Os foranlediget til, déels at fast-

sætte nogle Foranstaltninger som provisoriske, deels at

anordne enkelte som vedvarende. — Vores allernaad.

Villie og Befaling er derfor, at der, som ufravigelig

') Resolutionen, tillige med Commissionens Betænkning samt

Gjenpart af Cancelliets Forestilling, er meddeelt Rente-

kammeret ved Cancellie-Skrivelse 26. Juli 1808. (Canc. 3.

Depart. — Norske Justits -Depart. — Brevb. 1808, Nr.

1007). 'CV* 'j
;

'

•; • vi : \l
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Regel for bemeldte Vorl Land Island under nuværende 1

Conjunclurer og indtil anderledes vorder anordnet, skal 25.

være fastsat fblgende:

1) Ingen skal arresteres, undtagen i Drabs -Sager,

forend et præliminair Forhor i Overeenssteramelse med

Forordningen af 3. Juni 1796 er optaget, som lader

med Grund Underdommerne formode, at den Sigtede

efter Lovgivningen bliver straffet med Slaverie paa Livstid

eller hbiere Straf. — Den Tiltalte, som saaledes ikke arre-

steres, skal under Sagens Behandling af paalidelige Mænd,

som Dommeren dertil udnævner, paaagtes og alvorligen

tilholdes at forblive hjemme i Sognet, men befindes

han forend Sagens Uddrag at have øVertraadt saadan

Paamindelse, da hæftes han. Den Sigtede 1 beholder,

saalænge hans Person er fri, ogsaa fri Raadighed over

< sit Gods, og ubehindret forestaaer sit Huus, samt sorger

for sin Familie. — 2) Arresteres derimod den Skyldige

for en qvalificeret eller grovere Art af Forbrydelse,

skal hans Bo og Eiendomme alene specificeres og se-

questreres, med mindre han kan stille Borgen for Sa-

gens Omkostninger; dog modtages ei saadan Caution

naar Sagen drager Boeslods elier Hovedlods Forbrydelse

efter sig. — 3) Ligesom Arrestantér i Norge bevogtes

Kos Lensmanden, saaledes skal de i Island bevogtes

hos den Repstyrer i Reppen eller Distriktet, som Syssel-
i

manden dertil finder bedst skikket, med Assistence af

Reppens Bonder eller lovjig Omgang og Fangernes Tal,

og eftersom Sysselmanden billigt eragter. De hertil

medgaaende Underholdnings-Omkostninger skal forsky-

des af Sysselets Sagefaldskasse, eller ved Repartition

paa Bbigden. Er Repstyreren villig til selv at paatage

sig Arrestantens Bevogtning, skal han herfor nyde i

Godtgjbrelse 'I Rd. ugentlig for hver Fange, som, efter

at Dom er falden, udredes af den Skyldiges Boeslod,

eller i manglende Fald ved Repartition paa Amtet,

') Canc. Skriv. 28. April 1827.
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1808. hvorved ogsaa Sysselets Sagefaldskassc og Reppen refun-

25. Juli. deres de derfra erholdte Forskudde; men dersom nogen
"

oifenilig Sags Omkostninger skulde overslige 200 Rd., da

- udredes disse ved Repartition paa hele Landet, Va af

hvert Amt. — 4) I ethvert Syssel skål en Sagefaldskasse

oprettes, hvilken tilflyder det af Sysselmændene hidtil

- oppeb aarne Sagefald, bestaaende for det meste i Boder

for dclicta carnis
t
imod al den herfor erlagte aarlige

Forpagtnings-Afgift til Vor Kasse ophorer. Denne Sage-

faldskasse skal staae under Sysselmandens Værge, som

indkræver Boderne og derfor aflægger Regnskab til

-Amtmandens Eftersyn og Decision. Sidstnævnte kan

og efter Omstændighederne fordre Gaution af Syssel-

• manden, og til Veiledning ved Revisionen tilstilles ham

aårlig de sædvanlige Lister fra Provsterne over forfaldne

Boder for Leiermaal og Hoer, og naar den Vedkom-

mende ikke har kunnet udrede de idomte Boder for-

medelst Uformuenhed, tilsendes Amtmanden ligeledes

en Udskrift af Justits-Protokollen, angaaende den i saa-

danne Tilfælde tilkjendte Straf, hvorefter det Manglende
i

t

fores til Udgift. — 5) Retten skal i alle Dele plejes' med

den i For. af 3. Juni 1796 befalede Hurtighed og Nbi-

aglighed, dog saaledes, at Hjemthingsdomme strax kan'

exequeres med Amtmandens Mjdde, dersom de ikke

lyde paa Fæstnings- eller Tugthus-Arbeide for Livstid,

eller hoiere Straf, og Delinquenten ikke appellerer.

Er. derimod det Modsatte Tilfældet, skal Sysselmanden

foranstalte Indstævningen til Landsoverretten paa samme
Maad e, som ved Forordningen af 31. Maji 1805 er

fastsat om Fogderne i Norge. Efter at Hjemthingsdom

er falden, og naar den Tiltalte ikke appellerer, skal denne

uopholdelig transporteres til Tugthuset fra Topstyrer, til

Repstyrer paa den i Reskr. [rett. Gane. Skriv.] af 10. Maji

' 1788 befalede Maade, og en verificeret Gjenpart af Doms-

slutningen medfolge. — De til Expresser med Sagens

Akter udfordrende Omkostninger reparteres paa Amtet

blandt Delinquent-Omkostninger, men Fangernes Flyt-
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ning forrettes gratis af Bbigdernes Almue, efter Syssel- 4808

mændenes Ordre. — 6) Den ved Fundats af 3. Marts 25. Juli.

4784, V. Afdeling 4. § Tugthus- Directionen paa Vort

Land Island tillagte dbmmende Myndighed skal herefter

aldeles være ophævet. Derimod skal Landets ordinaire

Domstole substitueres samme, saaledes, at Reykevigs

Byfogeds Jurisdiction , samt Landsoverretten
,
og under

Krigen Over-Criminalretten i Tilfælde af Appel, blive de

Inslantser, hvor Tugthussagerne komme under Paakjen-

delse. — 7) For forste Gang begaaet simpelt Tyverie

og Hælerie i Island skal indtil videre være fastsat Straf

af 4 til 30 Slag med Riis, istedetfor den hidtil gjel-

deft.de Tugthus-Straf, dog iovrjgt med de ved Reskript

af % Maji 4776 fastsatte Iagttagelser, og efter at samme

ved Dom er tilkjendt i Overeensstemmelse med de

Grundsætninger, som indeholdes i Forordningen af 20.

Febr. 4 789 § 4. — Med samme Straf bliver at ansee

de mindre Forseelser, især mod ' Politielovene, saasom

Lbsgjængerie, Betlerie og deslige, dog at Straffen i saa

Fald modereres fra 40 til 20 Slag med Riis, efter For-

seelsens stbrre eller mindre Grad. — 8) Den ved Plak.

af 24. Marts 4786 for Faaretyverie i Island bestemte

Straf af Kagstrygning og Fæstnings- eller Tugthus- Ar-

beide paa Livstid, skal herefter være formildet derhen,

at Straffen herfor fastsættes fra 2 til 5 Aars Tugthus-

Arbeide, efter Forseelsens Beskaffenhed. — 9) Enhver

offentlig forhaanende Straf, saavel som enhver voldsom

Behandling, der har til Hensigt at tvinge den Tiltalte

under Sagens Drift til Bekjendelse, skal, tillige med

Fængsel paa Vand og Brod herefter indtil videre al-

deles være afskaffet, hvorimod de, som ei formaae at

udrede idomte Boder eller Pengebidrag, skal aftjene

samme ved saadant offentligt eller privat Arbeide, som

de findes bekvemme til, efter Sysselmandens Anviisning,

mod herfor at tillægges en af Amtmanden approberet

billig Daglbn, hvoraf den ene halve Deel gives dem til

Underholdning, og den anden Halvdeel leveres ved-
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kommende Heltens Betjent, for at tildelos den eller de,

som tilkomme de iclomle Boder, eller Bidrag. lovrigt

skal deslige Boders Aftje ning udsættes til de Tider af

Aaret, da Arbeiderne bekvemmelig kunne bruges. —
10) Straffen for Leiermaal i Island skal herefter be-

stemmes analog med de i saa Henseende for Vore

ovrige Lande gjeldende Anordninger, saaledes, at Bo-

dernes Aflingning i alle Tilfælde maa finde Sled. —
11) Straffen for forste Gang begaael Hoer skal frem-

deles vedblive efter Storedommen og Reskripterne af

5. Maji 1779 og 15. Marts 1780, dog saaledes, at Bo-

derne herfor fastsættes til 9 Rd., og desuden bodes

% til 10 Rd., hvilke alle tilfalde Justilskassen, hvoriiftod

den hidtil erlagte Kjendelse til Tugthuset skal bortfalde.

— 1&) Straffen for anden Gang begaaet Hoer fastsættes

til dobbelte Boder, nemlig 18 Rd., og desuden bbdes

2 til 10 Rd., hvilke Boder ligeledes tilfalde Justilskassen

;

hvorimod den hidtil for denne Forseelse gjeldende Straf,

at miste Huden, skal bortfalde. — 13) For tredje Gang

begaael Hoer ville Vi allern. have Straffen bestemt til

2 Aars Arb#ide i Tugthuset./ — Endelig paalægge Vi

(Til.) med Hensyn lil de Punkter af denne Vor allem.

Befaling; hvorved fastsættes provisoriske Foranstaltninger,

nemlig Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7,. og 9, efter 1 å 2 Aars For-

lob fra sammes Iværksættelse allerund. al indberette,

om og hvorvidt denne saaledes forandrede Tingenes

Orden i det Hele har svaret lil Oiemedet
,

og hvilke

Følger samme har haft. — Derefter du dig allerund.

haver at rette, og det Fornodne i Overeensstemmel.se

hermed at foranstalte. Befalende &c. Kjbbenhavn den

25. Julii 18081
i •

—" * i

') Gjenpart af dette Reskript er communiceret Rentekammeret

ved Cancellie-Skrivelse 9. August 1808 (Cane. 3. Depart.

— Norske Justits -Depart. — Brevb. 1808, Nr. 1068—

1069) ; samt Justitiarius i Landsoverretten i Island, Mag-

nus Stephensen, ved Canc. Skriv. 13. Aug. 1808 (Brevb.

sst. Nr. 1087-1088).
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Reskript til Directionen for det islandske '808.

Tugthuus, ang. Forbedringer i Tugthusets Ind- J^J^i

retning. Khavn den 25. Juli 1808. — Publi-

ceret den 5. April 1809, og Rubrum (paa Islandsk) trykt i

Landsoverrettens Publicanda Nr. 4, S. 20. Canc. 8. Depart.

(Norske Justits-Depart.) Registr. IV, 68b-69 (1808, Nr. 281).

Fogtm. VIL 1, 136-138. Coll. Tid. 1808, S. 632-635. —
Islandsk:

{tK6ngsbiéf um råcstafanir , sem nu åb'tast nauo-

synlegar vib Islands tukthus, og f>ess [)énanlegri innrettingu",

trykt i Landsoverrettens Publicanda Nr. 4, S. 37—40.

Frederik den Sjelle &c. V. S. B. Da Tugthuset

paa Vort Land Island, saaledes som samme hidindtil har

været organiseret, ikke nnsees at svare til sin Hensigt,

og delte Slraffested derhos under Krigen, foruden det

Antal Lemmer, samme allerede er opfyldt med, uund-

gaaeligen vil komme til at . imodtage alle grovere For-

brydere, som ved Overcriminalrettcn paa Vort Land

Island enten dommes til Fæstnings-Arbeide eller paa

Livet; saa have Vi, saavel med Hensyn hertil, som i

Betragtning af Tilforselens Vanskeligked under nuvæ-

rende Conjunklurer, fundet fornbdent, deels at befale

saadanne Foranstaltninger strax iværksatte, hvorved Oie-

hlikkels Krav afhjelpes, og derhos draget Omsorg for,

hvorledes ovennævnte Stiftelse kunde sives én forbe-
i—r

drel og mere hensigtssvarcnde Indretning. — Til den

Ende give" Vi eder allern. tilkjende-.

1) At ligesom Vi, ved Reskript af D. D. til Over-

øvrighederne paa Vort Land Island, have befalet, al der,

for forste Gang begaaet simpelt Tyverie og Hælerie, saa-

vel som for de mindre Forbrvdelser, især imod Politie-

lovene, skal indtil videre, istedenfor den hidtil gjæl-

dende Tugthus -Straf, være substitueret Straf af Slag

med Riis: saaledes ville Vi herved allern. have eder
i

bemyndigede til, at loslade af Tugthuset de Lemmer,

hvilke for forste Gang begaaet simpelt Tyverie eller

andre ringere Forbrydelser der ere indsatte, uagtet

den Tid, et saadant Tugthuslem skulde arbeide i samme,
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1808. ikke maalle være exspireret, dog at den Løsladende i

25. Juli. Straffetiden haver viist kjendelig Forbedring i sin Op-

forsel. — 2) Den eder, ifdlge Fundats af 3. Marts 1784,

V. Afd. 4. §, tillagte dommende Jurisdiction ville Vi

allern. for Fremtiden have ophævet, hvorimod Landets

ordinaire Domstole, i Overeensstemmelse med bemeldte

Vort allern. Reskript af D. D., substitueres samme, saa- j

ledes at Reykevig Byfogeds Jurisdiction, samt Lands- )

Overretten, og under Krigen Overcriminalretten, i Til- i

fælde af Appel, blive de Instantser, hvor Tugthus-

Sagerne herefter komme under Paakjendelse. — 3) For

at det islandske Tugthuus kan gives en , efter Vort

Onske, hensigtsmæssigere Indretning, bygget paa Grund-

sætninger, hvilke, saavidt det Lokale tillader det, svare

til de, som ere fulgte ved andre Straffested ers Or-

ganisation i Vore Riger og Lande, befale Vi eder her-

med allern. at træffe saadanne passende Foranstaltninger,

som mest stemme overeens med Forordningerne af '

5. April 1793 og 4. August 1807, samt de allerhbiesle

Resolutioner af 18. Junii 1802 og 11. Maji 1804 1
. For

at bestride Udgifterne til disse Indretningers Iværk-

sættelse, ville Vi lade eder anvise en Sum af 3 å 4000

Rd., som forskydes af Vor Kasse. — Endelig paalægge

Vi eder al indkomme med nærmere Beretning til Vort ,

Danske CanGellie om de Foranstaltninger, som til Op-

naaelsen af dette Oiemed maatte være fdiede i Over- i

eensstemmelse med denne Vor allern. Befaling, og hvorvidt

de iværksatte Forandringer i det Hele have svaret til

') Resol. 18. Juni 1802 ang. nogle paatænkte Forbedringer

ved Straffe-Anstalterne i Danmark og Norge, see Colleg.

Tid. 1802, S. 449~461
5
Fogtm. yL Hj g. 619-620. - s

Resol. 11. Mai 1804 bestemmer, at Forbryderes Benaåd-

ninger kun bevilges under Vilkaar af ustraffeligt Forhold,

men i modsat Fald Straffen igjen uden videre at staae

dem aaben. Canc. 2. Depart. Forestill. 1804, S. 507—

509.
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Hensigten. Derefter I eder alleru rid. haver at rette, og

det Fornodne at foranstalte. Befalende .'&e. Skrevet i

i*

Vor kongelige Residenlsstad Kjobenhavn den 25. Julii

4 808 ^

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, 26

Geir Vidalin, ang. Foranstaltninger i Tilfælde af

Viinmangel ved Kirkerne. Khavn den 26. Juli

1808. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1808, Nr. 1183.

P. M. Efter Hans Majestæts Befaling vil af det kgl.

Bentekammer om muligt blive foranstaltet, at den Vira,

som i Kirkerne behoves til Sakramentets Uddelelse, 02

som under nærværende Omstændigheder ellers kunde

komme til at mangle, bliver med forst afgaaende Lei-

lighed oversendt til Island. — Skulde der desuagtet

paa enkelte Steder blive Mangel paa et tilstrækkeligt

Forraad af Viin til Kirkernes Fornodenhed
,

saa, maa

') Dette Reskript er tilstillet den kongelige Direction for det

islandske Tugthuus ved Canc. Skriv. .9. August 1808, til—

ligemed verificerede Udskrifter af de i bemeldte Reskript

omhandlede' kgl. Resolutioner af 18. Juni 1802 og 11.

Mai 1804, samt Extrakter af et af Stiftamtmand Trampe

til Cancelliet indsendt Forslag til Tugthusets Organisation,

og en i samme Hensigt af Justitiarius i Landsoverretten

Magnus Stephensen forfattet Plan, i Forening med nogle

af Amtmand Bendeke 'og Assessor Einarsen opsatte An-

,
mærkninger om samme Gjenstand, forsaavidt som en Deel

- deraf, efter Cancelliets Skjon, syntes at fortjene Opmærk-
somhed , idet Cancelliet fordvrigt overlader til Directio-

nen, at afbenytte af disse Documenter til Oiemedets Op-

naaelse hvad Samme, efter eget Overlæg, maatte ansee

nyttigt og hensigtsmæssigt. (Canc. 3. Depart. — Norske

Justits-Depart. — Brevb. 1808, Nr. 1072). — Ligeledes er

Gjenpart af dette Reskript tilstillet Rentekammeret ved

Canc. Skriv. 9. Aug. (Brevb. sst. Nr. 1068—1069), samt

Justitiarius i Landsoverretten, Magnus Stephensen, ved

Canc. Skriv. 13. August (Brevb. sst. Nr. 1087—1088).
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man, efter allerh. Befaling, tjenstl. anmode D. Hoiærv.

om at ville foranstalte, at Vinen i Kalken blandes med

Vand, hvilket ansees saa meget mere passende, som

det har hele den ældste Kirkes Observanis for sig, der

har vedligeholdt sig i den katholske Kirke, hvor under
^

Messen Vinen altid blandes med Vand. Dog ville D.

Hoiærv. i saa Tilfælde, og ifald De anseer saadant for-

nødent, underrette Præsterne om Sagens Beskaffenhed, |

og ved disse oplyse Almuen derom, saa at de, som

desuagtet herved maatte have Skrupler, kunde afholde

sig fra Sakramentets Nydelse. — Hvis der, imod For-

modning, skulde indtræffe total Viinmangel i Island, saa

overjades det til Deres Hoiærv:" nærmere Skjonnende,

hvorvidt De maatte ansee det gavnligt, i Hensyn til

Indbyggernes Tænkemaade, at tillade og anbefale Bru-

gen af et passende og analogt Surrogat, istedetlbr Viin,

da der mod et saadant Surrogats Anvendelighed iovrigt

Intet kan være at erindre. Det kgl. Danske Cancellie

den 26. Juli 1808.

30. juli. Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Fritagelse for Haandværkere i Reykja-

vik at lose Bevilling til at sidde i nskift Bo:

Khavn den 30. Juli 1808. — Canc. 3. Departem.

(Norske Justits-Depart.) Brcvb. 1808, Nr. 1035-1036, Fogtm.

VII. 1, 147. — Indholdet i Coll. Tid. 1808, S. 748, under den

kgl. Resolutions Datuin, 21. Juli.

P. M. Cancelliet har allerund. foredraget H. Majestæt

det i Hr. Stiftamtmands Skrivelse, dat. 10. Martii sidsti.,

med Bilag, fremsatte Forslag, angaaende at de fattige

Haandværkere i Reykevig maatte, i Analogie med de

Grundsætninger, som indeholdes i Forordn, af 21. Junii

1799 forundes Ret til, efter deres Ægtefællers Dbd,

') For. 21. Juni- 1799, ang. Skifteforvalthingen i Stervboer
j

v
efter Husmænd og Inderster af Landalmuen i Danmark
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at hensidde i uskift Bo med deres umyndige Btfrn,. \

uden hertil at lose Bevilling. — Hans Majestæt har der-"^

paa under 21. dennes behaget allern. at resolvere

saaledes:

4(
Vi ville allern. have de i Reykevig bosatte fattige

Haandværkere fritagne for at lose Bevilling til at hen-

sidde i uskift Bo". — Ved at tilmelde Hr. Stiftamtmand

denne allerh. Resolution til fornoden Efterretning og

videre Bekjendtgjorelse for Vedkommende, skulde Can-,

celliet, paa Grund af de i Byfoged Frydensbergs Erklæ-

ring anforte Omstændigheder 3

,
tjenstligst anmode Dem

om, behageligen at ville tilbagebetale det af Sadelmager

Be^h i Reykevig erlagte Gebyhr, 13 Rd. 48 Sk., for den

ham meddeelte Bevilling til at sidde i uskift Bo. Det

kgl. Danske Gancellie den 30. Julii 1808.
V£2

1

Gancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over 30

Island
,

ang. aarlig Fortegnelse over Apothekets

Forraad af Medicamenter. Khavn den 30. Juli

1808. Canc. 3. Departem. (Norske Justits -Departem.)

Brevb. 1808, Nr. 1033—1034.

P. M. I Anledning af et fra Landphysikus Klog i »

Island hertil indkommen Andragende
t

hvori han ind-

stiller, al det maatte paalægges Apothekeren i Island,

til ham aarlig at afgive en skriftlig Fortegnelse, med

hosfbiet Medicinalvægt, over det i hans Officin beroende

Forraad af Medicamenter, underlegnet med Navn, Dag

og Datum, skulle man, efter herom at have correspon-

og Norge (hos Schou XII, 478—481), rindes ikke at være

sendt til Island eller der publiceret.

') nemlig at den nævnte Haandværksmand havde indgivet

Ansogning om Bevilling at sidde i uskift Bo, men havde

været nbdt til at tage sin Ansogning tilbage indtil han

havde faaet sammenlaant hvad Bevillingen kostede/ hvor-

for Byfogden androg paa, at Resolutionen med Hensyn. til

ham maatte faae tilbagevirkende Kraft.
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1808. deret med det kongelige Sundheds-Gollegium, til beha-

^P^jp' gelig Efterretning og videre folende Foranstaltning,

tjenstligst melde, at Cancelliet aldeles bifalder oven-

anforte af Landphysikus Klog fremsatte Forslag, med

Til folend e , at den omhandlede Fortegnelse, bor afgives

paa den Tid, naar Apothekets Visitation foretages. Det

kgl. Danske Gancellie den 30, Julii 1808.

\ m

30. juli. Rentekammer-Skrivelse til Justitsraad Magnus

Stephensen, ang. Oversendelse af Faar af engelsk

Race til Island. Khavn den 30. Juli 1808. —
IsL Copieb. Litr. O, Nr. 1141.

Kammeret har under D. D. foranstaltet, at de af
'

Hrr Justitsr. ved Skrivelse af 23. d. M. begjærte 4 Stkr.

Faar af den paa Tauteroen i Throndhjemsfjorden væ-

rende engelske Race blive for kongelig Regning ind-

kjobte og^ overbragte med det fra Throndhjem til Island

afgaaende Skib , hvilket vi ikke skulle undlade tjenstl.

at formelde Dem til behagelig Efterretning. Og lige-

som vi i sin Tid forvente os underrettede om, hvorvidt

Forsbget med denne Races Forplantelse der i Landet

maatte lykkes,' saa ville vi ikke heller paatvivle, at jo

v
lir. Justitsr. efter Deres Lofte frit overlader til Andre

af Tillægget til Faar,eavlens videre Forædling i Island.

Rentekammeret den 30. Julii 1808 1
.

') s. D. Rentek. Skriv, til Directionen for den grønlandske

og færOeske 'Handel, at besørge lndkjdbet af disse Faar

(Brevb. sst. Nr. 1140). Ved Rentek. Skriv, til Magnus

Stephensen 6. August advares han om at s'dvge for, at

Faarerie ved Ankomsten til Island i Førstningen holdes

afsondrede, da man maatte befrygte, at de under Trans-

porten kunde blive befængte med Skab
,
Kopper eller

deslige (Brevb. sst. Nr. 1145).



Rentek. Skriv. ang. Foranstaltninger i Island. 207

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Grev

Trampe, ang. adskillige Foranstaltninger i Island.

Kliavn den 30. Juli 1808. — Rentek. Isi. Copieb.

Litr. 6, Nr. 1138.

Efter at det havde allern. behaget H. Maj*, at an-

ordne en Gommission lil at bedomme et angaaende

Islands Tarv under Krigen indgivet Forslag, og efter at

sammes Betænkning er fra det kgl. Danske Cancellie

allerund. forelagt H. Maj 1
., er dette Kammer fra bemeldte

Cancellie communiceret H. Maj* 8
allern. Resolution af

21. d. M., hvorved fblgende Poster ere saaledes allern.

approberede, som fblger:

1 a) At fattige nu for Tiden bosatte Strandsiddere

ikke maae hjemvises til deres Fodselsrep, men at der-

imod (ivrigheden efter Mulighed skal sorge for deres'

Understottelse i Forhold til deres Trang, paa de Steder,

hvor de nu ere bosatte. — b) Til den Ende er allern.

bevilget 3000 Rd., eller mere, om fornbdiges, indtil

6000 Rd., hvorfor Ovrigheden betimelig bor foranstalte

indkjobt passende Qvantiteter af Landets Natura]- Pro-

dukter, som maae betroes bekjendte redelige og veder-

hæftige Mænd til Opbevarelse, og som derefter foran-

staltes uddelte til de Fattige, dog saaledes, at det i

Særdeleshed bruges som et Opmuntringsmiddel for

Fangsten og indsamlingen af de Dyr og Planter, som

kunde tjene til Fbdemidler, saasom Lax, Foreller, Fugle,

Sol og Mooss m. m., samt ellers at de af dem, som ere

arbeidsfbre, saavidt det kan lade sig gjbre, anvises et

eller andet offentligt Arbeide, saasom Veiforbedringer

m. v., og de derfor efter deres Trang tillægges Betaling

i Natural-Produkter. — c) At det paaligger vedkommende

Overbvrigheder, omhyggelig at undgaae at give Almuen

nogen Kundskab om den Gave, som saaledes er allern.

skjænket Landets Fattige, eller om sammes Anven-

delse. — d) At den nærmere Distribution og Anven-

delse af forbemeldte Gave overdrages Stiftamtmanden,
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1808. som derhos paalægges at foranstalte Distributionen paa

30. Juli. Landets tre Amter, ikke i Forhold 1 i I disses Storrelse

eller Folkemængde, men efter deres Trang, saaledes,

at de Distrikter, der især ere besværede med Fattige,

saavidt muligt lettes denne Byrde, ved at gives en for-

holdsmæssig storre Understøttelse af den til saadanl

Oiemed bestemte Sum. — e) At Ingen for Fremtiden

tillades at nedsætte sig som Strandsidder, med mindre

han beviisliggjbr, at han, tillige meddet.Huus, han leier

eller tilkjbber sig, kan komme i Besiddelse af saa megen

Jord, al han derpaa kan fode 4 Ko eller 6 Faav, samt

af el Stykke Haugejord, dog saaledes, at det tillige er

(ivrigheden overladt i enkelte Tilfælde at bevilge Und-

tagelse fra dette almindelige Forbud, naar enten Fiske-

riets Drift udkræver det paa Steder, hvor det i Almin-

delighed udfalder saa rigt, at Strandsidderen ene deraf

kan ernære sig-, eller naar det maalte gives Leilighed

for ham til paa anden Maade at erhverve sit Udkomme.—
f) At det ikke ansees for nogen nbdvendig Betingelse,

at der ved det Huus, hvori en Strandsidder vil ned-

sætte sig, skal være frit Torveskjær 1
. — 2) Med Oeco- •

') Punkterne 1 a, e, f ere offentliggjorte ved Stiftamtmand

Trampes Plakat paa Dansk 11. Mai 1809 (publiceret ved

Landsoverretten i Island den 4. Septbr. 1809; Indholdet paa

Islandsk trykt i Landsoverrettens Publicanda Nr. 5, S. 49;

Original-Aftryk i Island paa et Halvark i Patent-Format),

som vi gjengive paa Grund af dens Forandring i Redak-
1

' tionen :
"

» — •

v *
'

: * - '

t
~ '

-
*

;^"TrigsBSK • ? --"5
4 •

„Plakat. Det har allern. behaget H. Maj*, ved Re-

solution af 21. Julii 1808 at anordne: At ligesom det

tillades nu for Tiden bosatte fattige Strandsiddere, at ved-

blive Beboelsen af de af dem eiende eller leiede Tomthuse,

uden, i Overeensstemmelse med Jonsbogens Formynder-

Balk, at hjemvises til deres respective Fbdsels-Repper,

saaledes skal det derimod for Fremtiden aldeles være for-

meent og forbudet Een og hver, at nedsætte sig som

Strandsidder, med mindre han beviisliggjbr, at han, til-

ligemed det Tomthus, han leier eller tilkjbber sig,
1

erhver-
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I i

nomien ved Bessestæds latinske Skole bliver at forholde

efter hvad fra Directionen for Universitetet og de lærde

Skoler foranstaltes ved Skrivelse til Stiftsøvrigheden. 1 —
3 a) Til det islandske Tugthus er af den kongel. Kasse

allern. tilstaaet et Forskud af 3 til 4000 Rd., imod at

dette Forskud igjen refunderes , af de Indtægtskilder,

som denne Stiftelse har, eller som nærmere allernaad.

maatte blive bestemte. — b) Almuen bliver af Ovrig-

heden at opmuntre til at læggeVind paa Laxe- Forelle-

og Sælbundefangsten, samt ved at indsamle og benytte

Sol og andre spiselige Tangarter, islandsk Mooss og Mus-

linger til Fode, og at Fuglefangst med Snarer, især af

de mange Ryper, som findes i Landet, maa ved Op-

muntring fra (ivrigheden stiges fremmet 1
. — c) Al den

af Justiceraad Stephensen forfattede Afhandling, som

indeholder Anviisning om flere af disse Fødemidlers

ludsamling, Tilberedning og Nytte m. nu, uddeles gratis

blandt Almuen-, -— d) At det paaligger vedkommende

1808.

30. Juli.

ver sig Besiddelse af saa megen Jord, at han derpaa kan
lode 1 Ko eller f> Faar, samt af et Stykke Haugejord,

uden at imidlertid frit Torveskjær ved Huset videre ansees

som nogen uomgjængelig nodvendig Betingelse, Alt dog

saaledes, at vedkommende Amtmand bemyndiges til, i sær-

enkelte Tilfælde, at bevilge Undtagelse fra dette alminde-

lige Forbud, naar enten Fiskeriets Drift udkræver det paa

Steder, hvor det i Almindelighed udfalder saa rigt, at

Strandsidderen ene deraf kan ernære sig, eller naar der

maatte gives Leilighed for ham til paa anden Maade at

erhverve sit Udkomme. Hvilket saaledes, til almindelig

Efterretning og Efterlevelse, herved bekjendtgjGres.

Islands Stifts-Comptoir den M. Måji 1809.

Fr. Trampe".

') see Stiftamts -Plakat 18. Septbr. 1809 under Patent 14.

Decbr. 1808.

2
1 denne Afhandling er trykt under Titel:

kt
Hugvekja til

gobra innbua a Islandi, ab btSn konungl. tilskipabrar Com-

missionar til yfirvegunar Islands naucl>urftar framsett og

utgefin af Magndsi Stephensen" &c. KhtJfn 1808. 24

Sider. »
8'°.

,
"

% ,

FIL B. 1*
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' 1808. Overøvrigheder i Island, at udstæde en almindelig Be-

80. Juli. kjendtgjorelse tii den islandske Almue, og deri at fore-

holde denne, hvorledes den hidtil, idelige Opmuntringer

og Formaninger uagtet, har efterladt at benytte de Gaver.

Naturen tilbyder den, og hvor nodvendigt det er, især

i nærværende Tid, da Moderlandet er indviklet i Krig,

at Almuen lader sig være rnagtpaaliggende, ved Flid

og Vindskibelighed at erhverve sig de Midler, hvorved

den kan finde sin Underholdning; og reddes fra den

Fare, som truer den 1
. — e) Ligeledes maa vedkom-

') I Anledning heraf er af Stiftamtmand Trampe udgivet en

Plakat paa Dansk 15. Mai 1809 (publiceret ved Lands-

ovefretten 4. Septbr. s. A. •-- Original- Aftryk i Island

paa et Halvark i Patent -Format 5 Islandsk og Dansk i

SagnablSo II, 57—60), saaledes lydende:

„Plakat. Islændere ! Vel har Naturen haardeligen anviist
1

eder til Beboelse paa Kloden en i nogle Henseender maaskee

ublid og med karrig Haand udstyret O under det koldere

Himmelstryg 5 men viis og god har den derimod skjænket eder

i Erstatning en nær Overflodighed i og omkring denne eders

6 af mangfoldige for eder tjenlige og passelige Underhold-

. nings-Midler, og for en stor Deel end selve Midler til at

erhverve disse. I have til Huskreature græsrige Dale og

Fjældej I have' et rigt Udbytte afgivende Havfiskerie;

eders Fjorde og Viger vrimle af Sælhunde og allehaande

Fugle og Smaafiske; eders Elve og Indsbur ikke mindre

af Lax og Foreller ; eders Strandbredder afgiver Muslinger,

Sol og alle Slags spiselige Tangarter,- selv imellem eders

Isfjælde fremavles eder den ypperlige Mooss (FjallagrSs)
;

eders Uld kan klæde 'eder; 'af eders Uld og Hestehaar

lader sig forfærdige brugbare Fiskeredskaber og Fugle-

snarer ; Havet tilbringer eder Drivtommer til Huse ogBaade-

bygning. Talrige ere saa de Næringsveie, som Naturen

skjænkede eder anbudne; men 1 maae nytte dem' med

Kraft og Virksomhed. Gjentagne Gange ere I herpaa

gjorte opmærksomme ; gjentagne Gange ere I, til Oiemedets

Opnaaelse, ved Undervisninger vordne veiledede ogved Be-

naadinger opmuntrede, men imod eders. Tarv have I ikke

desmindre, i de senere A åringer, alt mere og mere tilvant

eder et uforholdsmæssigt Forbrug af Tilførsels- Vare. —

1
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mende Overovrighed deols i Almindelighed opmuntre 1808.

Almuen til Hestekjdds Brug under .nuværende Omstæn- 30. Juli.

digheder, og deels foranstalte samme indfort saavel ved

Fattigvæsebet i Hropperne, som ved Tugthuset til de

deri værende Forbryderes Underholdning, samt ved

betimelig lndkjob sørge for Anskaffelsen af denne Ar-

tikel, foranstalte, at det, ligesom Oxe- og Faarekjod,

vindtørres paa den i Færoerne brugelige Maade, og

paasee, at en réenlig og oeeonomisk Behandlingsmaade

derved anvendes K - f) Det paaligger Directionen for

det islandske Tuglhuus, at lade Sildegarn forarbeide i

Tugthuset ved dels Lemmer, efter et af de Garn, som

af dette Kammer oversendes til Model; ligeledes paa-

ligger det denne Direclion, at underrette Almuen om.

at deslige Garn kunne mod Betaling, erholdes samme-,

steds, og at de paa Begjæring ligeledes der forevises

Enhver, som selv vil forarbeide dem. — g) For at fore-

islændere! Moderlandet er indviklet i Krig, og venteligt

er det, efter Conjuncturerne, at under disses Vedblivelse

Tilbringelsen af Tilforselsvare ikke vil kunne blive stor,

og at den i al Fald overkommendes Priis vil vorde eder

overdreven hblj værer derfor betænkte paa, med vind-

skibelig Virksomhed, at nytte og indsamle de mangfoldige

Gaver, som Naturen har skjænket eder til Underholdning

og til dennes Erhvervelse, og i enhver Anstrengelse vil I

hftste rigelig Lbn. Erindrer eder taknemmeligen de utal-

lige Velgjerninger, eders Konge har beviist eder
;
erkjender

skjtfnsomme den faderlige Godhed, med hvilken han har

bemyndiget mig til, enhver OpofYrelse uanseet, at f«ie

hvadsomhelst Foranstaltninger maatte fornridiggjores til

at beskjærme eder imod truende Nbdsfare. Enhver ar-

beide troligen i sit Kald, og vi arbeide Alle samdrægtigen

til fælles Formaal, og jeg giver eder min Ære og mit Ord
i Pant, at Ingen blandt eder skal lide end mindste Nttd.

x

Vort Lcisen være : Gud ! vor Konge ! og den retfærdige Sag

!

Islands Stifts-Contoir den 15. Maji 1809.

Fr. Trampe".

'J see Stiftamts -Plakat 18. Septbr. 1809 (under Patent 14.

Decbr. 1808). '

14*
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4808. bygge mulig Misforstaaelse i Anledning af den almindelige

80. Juli. Opmuntring af Fuglefangst, bliver Almuen tillige at ind-

skjærpe, at Æderfugleu ikke er deri indbegreben, men

at de, som nogensteds 1 dræbe eller fange denne nyt-

tige Fugl, hvis Fredning er befalet ved For. af 1 3: Junii

1787, maae vente at blive ansete med den Straf, som

derfor i bemeldte Forordning er fastsat". — la) Der maa

sdges tilvejebragt en mere ordentlig og hensigtsmæssig

Bestyrelse af Politie- og Fattigvæsenet, ved at forbedre

Repstyrernes Kaar, og tillægge dem den Myndighed og

Anseelse, som deres Embede udkræver, og i sidste

Henseende maa Almuen betydes, at det er H. Maj*" al-

vorlige Villie, at den med Agtelse skal modtage Rep-

styrernes Advarseler, med Lydighed efterkomme det,

som disse i Lovenes Navn og efter Overøvrighedens

Befalinger anordner, samt med Beredvillighed være dem

behjælpelig i Alt, hvad der horer til at fremme god

Orden bg Politie 3
. — b) Til denne Bestilling maae væl-

1

) i Rentek. Copieb. staaer urigtig „sammesteds".

2
) see Stiftamts -Plakat.. 18. Septbr. 1809 (under Patent 14.

Decbr. 1808).

3
) dette Punkt er offentliggjort ved Stiftamtmand Trampes

Plakat paa Dansk 12. Mai 1809 (publiceret ved Landsover-

retten den 4. Septbr. 1809; paa Islandsk trykt i Lands-

overrettens Publicanda Nr 5, S. 49—505 Original-Aftryk i

Island paa et Halvark i Patent-Format) saalydende:

„Plakat. Hans Maj*. Kongen har under 21. Julii

1808 allem. befalet mig at bekjendtgjttre : At det er Hans

alvorlige Villie, at Almuen med Agtelse skal imodtage

Repstyrernes Advarsler, med Lydighed efterkomme det,

som disse i Lovens Navn og efter Overøvrighedens Be-

y faling anordner, samt med Beredvillighed være dem be-

hjælpelige i Alt, hvad der horer til at fremme god Orden

og Politie. — Hvilken Hans Maju allerh. "Villie herved

efter allem. Befaling betydes Islands Almue til allerund.

Efterlevelse og Iagttagelse, da Enhver, som befindes her-

imod at handle, maa vente paa det strengeste at ville vorde

revset og anseet.

Islands Stifts-Contoir den 12. Maji 1809.,

Fr. Trampe".
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ges de dueligste og retsindigste Mænd blandt Almuen, 1808.

under 60 Aars Alder, og deres Antal maa ikke overstige 30. Juli.

2 i hvert Rep, men>i de Distrikter, hvis Beboere ikke

udgjbre over 400 Mennesker, ikkuns 1 beskikkes. —
c) Det overlades til vedkommende Amtmænd at be-

stemme Repstyrernes særdeles Pligter ved en dem i

Overeensstemmelse med Lovgivningen meddelende In-

struction saaledes som han efter ethvert Steds sær-

egne Omstændigheder anseer det fornodent. — d) Rep-

slyrerne lilslaaes Skattefrihed- og Fritagelse for at

deeltage i Fattiges Underholdning 3
,
og Sysselmændene

tillægges af den kgl. Kasse Godlgjorelse for det Tab i

deres Indkomster, som Repstyrernes Skattefrihed vil

forvolde dem. — e) De af Repslyrerne, som onske det,

maa af vedkommende Amtmænd meddeles Tilladelse

at bære til Udmærkelse en Uniform, bestaaende af blaae

Pantalons, gul Vest' og blaa Troie med en smal Solv-

tresse paa Kanlen af Kraven og Opslagene. — 5) Knd-

skjondl H. Maj*, ikke har villet give noget almindeligt

Forbud paa Udførselen af Fodevarer, saa har det dog

allern. behaget Allerhbistsamme at befale, al samtlige

Ovrighedspersoner paany skal alvorligen indskjærpes

nbie al paasee, at Udforselen paa ingen Maade og un-

der intet Foregivende finder Sted til Engelland eller

Sverrig. — 6 a) Nu for Tiden maa der ikke foreskrives x

ubetingede Forandringer i Henseende til de for Fiske-

net i Island fastsatte Bestemmelser, men derimod over-

lades lil Stiftamtmanden, Grev Trampe, efter derom

betimelte at have underrettet Vedkommende, al fbie

de -Foranstaltninger, som han efter de indtræffende Om- _

slændigheder anseer tjenligst til Fiskeriels Drift, samt

lil hans Bedominelse, hvorvidt han maatte finde det

lilraadeligl under Krigen at modificere eller ophæve de

') lnstrux 24. Novbr. 1809.

Canc. Skriv. 8. Novbr. 1823.

8
) Canc. Circ. 24. April (kgl. Resol, 14. April) 1819.
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1808. i Henseende til Garnbruget paa enkelte Steder fastsatte

ZT'T^ Indskrænkninger, b) Til Stiftamtmandens nærmere
30. Juli.

D '

Skjonnende Foranstaltning overlades, hvorvidt han

maalle finde anvendeligt hvad at" Justiceraad Stephensen

er proponeret til Ordens Overholdelse under Fiskeriets

Drift. — Disse af H. Maj*, allern. befalede Forholdsordre

communiceres saaledes Fir. Greven til derefter at foie

de kraftigste Foranstaltninger til sammes Efterlevelse,

da Landfogden er herfra tillagt fornoden Ordre om de

befalede Forskuddes Udbetaling, iigesom Hr. Greven

herved tilstilles Gjenpart af de af Justiceraad Stephen-

sen proponerede Regler til Ordens Overholdelse under

Fiskeriets Drift, saavel som 500"Exemplarer af hans

Afhandling om adskillige Levnetsmidlers Benyttelse *, til

videre Uddeling. — Rentekammeret den 30. Julii 1808.

4. August. Kongelig Resolution ang. Handels-Expeditioner

til Island. Khavn den 4. August 1808. —
Islandsk Kjftbmand Busch af Khavn havde andraget at ville

i Begyndelsen af Septbr. sende en Expedition fra Aalborg til

Island med en Ladning Rug og andre Ncklvendighedsvarer,

Han anholdt om k^l« Forsikkring mod Opbringeise og Somo-

lest, samt Sciskade al' Ladningens Værdie efter Factura og

Skibets Værdie efter Eierens Opgivende, saavel paa Tour som

Retour" til Norge osten for Næsset, ligeledes at Præmien skal

blive saameget mueligt modereret, og at lian til Lettelse i Ud-
gifterne

3
i Lighed med hvad Assurance-Compagniet sædvanlig

m
tilstaaer, gives 6 Maanedevs rentefri Credit paa Præmien. —
Kjbbmand Adser Chr. Knudsen af Khavn androg ligeledes, at

ville i Forening med Huset Peschier& Comp. gjore Expedition

til Island xmed Rug, Erter, Viiri, Brændeviin, Jern, Tjære og

flere Nodvendighedsvarer, hvis Bekostning ansloges til ialt

80.000 Rd.
;

Halvparten af dette saae han sig ikke istand til

at udrede (Expeditiolien skulde afgaae midt i Septbr.), da

han, i Anledning af at eei af hans Skibe var paa Retouren fore-

gaaende Efteraar blevet ved Storm og Uveir nødsaget til at

\ •

l

) d. e. den ovenfor (S. 209 Anm. 2) næynte Afhandling:
V

„Hugvekja til gébra iirnbua å Islandi".
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sbge en skotsk* Havn og der condemneret, uagtet det og de '4808.

\
ovrige til engelske Havne opbragte islandske Skibe siden af den 4, August,

engelske Regjering vare frigivne, havde lidt Skade deels ved

Havarie paa Skib og Ladning, deels ved Omkostninger ifølge

Opbringélsen, deels derved, at Skibet, ifolge Betingelse ved Fri-

i givelsen, maatte gaae tilbage til Island. Han sogte derfor

om Laan af Collectpengene mod Peschiers Caution
,
dog at

denne maatte antages uden Thinglæsning og Tilbagebetalings-

Terminen sættes til eet Aar efter Communicationens Aabning

eller Fredsslutningen. Realisations-Commissionen bifaldt dette.

Kammeret bemærkede, at Ingen havde meldt sig i Anledning

af den ved Resol. 12. Febr. d. A. tilstaaede Lettelse ved kgl.

Assurance o. s. v. 5 derfor var den færoeske og gronlandske

i Handelsadministration overladt at besbrge en Expeditiori med
de i Resol. 6. Mai fastsatte Bestemmelser, samt Kammeret

i ' bemyndiget til at foranstalte 1 eller 2 Expeditioner desforuden.

I Den første antoges nu at være beredt til at afgaae, saasnart

Trampe paa sin Reise til Island kommer til Throndhjem, da

I Skibet havde Ordre at vente paa ham. De her foreslaaede

9 Expeditioner antog Kammeret at ville, være velgjbrende, og

anbefaler derfor Andragenderne paa de i Resol. 12. Februar

bestemte Vilkaar (Forest. 30. Juli). — Rentek. Norske Relat.

j
og Resol. Prot. 89, Nr. 59.

]
Vi bifalde allérhaad.; at Kjobmand Busch paa Vor

Regning gives den allerund. foreslaaede Assurance for

fjendtlig Opbringeise og Somolest paa den forehavende

Expeclition fra Aalborg til Island, paa de Vilkaar Ind-

stillingen indeholder. — Ligeledes bifalde Vi, at Kjob-

mand Adser Knudsen til en Expedition her fra Staden

til Island bevilees et Laan af 15000 Rd af de islandske

GoJIeclpenge, imod i pCt. Rente og iovrigl paa de

allerund. indstillede Vilkaar. — Kjbbenhavn den 4. Au-

gust 1808 1
. /

I

/ '
l

) Ved kgl. Resol. 1. Novbr. 1808 bevilges Kjobmand Busch

efter indgiven Ansøgning den samme Præmie for Over-

, tOrsel af Rug til Island , med den af ham forberedede

I Expedition fra Aalborg, som var bevilget for Overførsel

j
af Rug til Norge, nemlig 1 Rd. Præmie for hver T6nde

I god Rug, af Kongens Kasse. (Rentek. Norske Relat. og
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isos. Kongelig Resolution ang. Bekostninger ved
(

iJ
Vu
^!

t
• Opmaalingen i Island. Khavn den 6. August

1808. — Fra islandsk Kjobmand Lynge vare indsendte

Regninger for Fragt og Kost for Landmaaler Scheel med Familie N

til Island, for Frisachs Tilbagereise til Island 1807 med Familie,

efter at han havde reist til Khavn i Efteraaret 1806, ligeledes

fra Frisach for adskillige Udgifter ved Opmaalingsrciserne og

for et til ham indrettet Huus paa Skagastrand, som han dog

ikke havde benyttet. — Ved Plak. 18. August 1786 bleve de

*
. Handlende „fritagne for den dem forhen paaliggende Forplig-

/ telse, kt overfore Reisende uden Betaling, men derimod blev

de kgl. Betjente og Andre, der reise i Statens Ærende, tilsagt

"

r Godtgjbrelse for Reisens Omkostninger". 1 Analogie hermed

, var Officiererne tilstaaet fri Op- og Nedreise. Med Hensyn

til Frisachs Nedreise bemærkes, at Aarsagen dertil var,
<t
at

da hans Standqvarteer til Opmaalingens Fremme skulde for-

flyttes i f. A. fra Sonderlandet til Norderlandet, saa kunde han,

siden Reisen og Transporten over Landet er yderst besværlig

og for en Mand med Familie n;; sten umuelig, og imellem disse

tvende Sider af Landet ikke heller gives nogen Transport til

Soes, ikke paa lettere Maade faae sin Familie og Bohave fort

derhen", end ved at tage til Khavn og derfra til Nordlandet.

(Forest 20. Juli). — Rentek. "Norske Relat. og Resol. Prot.

89, Nr. 63."

Vi bifalde allern., al indheméldle 899 Kd. 36 Sk.

for Lieutenanlerne Frisach og Scheels Reiser, samt et

Huus paa Skagestrand, maa, ligesom de ovrige Udgifter

i Anledning af den islandske Opmaaling, udredes for-

' skudsviis af Vor Kasse, rad til sanune al' Collectpengene

kunne erstattes. — Kjobenhavn den b. August 1808.

.
- §

Resol. Prot. 89, Nr. 104). - Ifolge Andragende fra Busch,

hvori han melder, at den af ham i Decbr. 1808 til Island

udsendte Expedition var mislykket, da Skibet paa Grund

af Havarie i Marts 1809 har maattet lfibe *ind i Bergen

t

og der udlosse og tilsidst s adge Ladningen der, bevilges

' ved kgl. Resol. 13. Novbr. 1809, at lh Deel af den af
1 Kjobmanden indbetalte Assurance-Præmie, 760 Rd., maa

blive ham tilbagebetalt. (Rentek, Norske Relat. og Resol.

Prot. 90, Nr. 91).
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Reskript til Stiftamtmanden over Island, Grev 1*08.

Trampe, ang. Udvidelse af hans Embedsmyndighed
10 Augu

indtil videre. Khavn den 10. August 1808. —
Publiceret ved Landsoverretten i Island den 5. April 1809,

og Indholdet paa Islandsk trykt i Landsoverrettens Pnblieanda

Nr. 4, S. 20. — Canc. 3. Departem (Norske Justits-Depart.)

Registr. IV, 73 (1808, Nr. 295). Coll. Tid. 1808, 646-647;

P. Péturss. Hist. Eccl. Isl. S. 112 [retV. 212): Fogtm. Vil.

1, 164- 165. '
,

/

Frederik den Sjelle &c. V. S. B. Da det, for-

medelst den ved Krigen bevirkede Standsning af Com-

rnunicationen mellem Vort Land Island og Vore danske

Provindser, vil være umuligt for Vore Embedsmænd i

Island, som hidtil, at indhente Resolutioner fra Os eller

Vore ('oUegier i forefaldende Sager: saa have Vi fun-

det fornoden! , for at Vor Tjeneste desuagtet uafbrudt

kunde fremmes, at tillægge Dig, som Vores Stiftamtmand

over Island, en udvidet imidlertidig Embedsmyndighed. '

Til den Ende ville Vi, saalænge de nuværende Con-

junclurer maatte vedvare, bave Dig bemyndiget, ligesom

Vi 012; herved bemyndige Dig til, i forekommende Til-

fælde, som intet Ophold kunne taale, at tage saadanne

Beslutnincer oiz træffe saadanne Foranstaltninger, hvilke

Du efter bedste Overbeviisning maatte ansee mest

•overeensstemmende med Vor Tjenestes Tarv og Vore

kjære Undersaatteres Vel. Som en Fblge heraf skulle

Amtmændene 1 Vort Land Island, i de Tilfælde, hvor den

dem anfortroede Myndighed ikke berettiger dem (il Sa-

gernes Afgjdrelse, henvende sig til Dig, for al erholde

Dine nærmere Resolutioner; ligesom og Amtmændene
og samtlige Embedsmænd i Island have at efterkomme

All, hvad Du saaledes til Vor Tjenestes Fremme, den

almindelige Sikkerhed og Landets Forsvar, anordner

og bestemmer. Og haver Du i alle Henseender at

handle saaledes, som Du. efter Din aflagte Troskabs-

og Embeds-Eed, for Os allerund. agter at forsvare, samt

ufortovet, naar den nu spærrede Gommunication igjen
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/

4808. vorder aaben, igjenneni Vore Collegier at gjbre Os aller-

lrT^T^^r underd. Indberetning om, hvad i der af Die i forom-

meldte Tilfælde er bleven udfort eller foranstaltet.

Dermed skeer Vor Villie. Befalende Dig Gud. Skrevet

i Vores kgl. Residentsstad Kjobenhavn den 10. August

1 808 K

\ * V

12. August. Kongelig Bekjendtgj oreise ang. en Forandring

i Rangforordningen. Khavn den 12. August

1808. — Publiceret ved Landsoverretten i Island den 5.

April 1809, og Rubrum (paa Islandsk) trykt i Landsoverret-

tens Publicanda Nr. 4, S. 21. — Canc. 2. Departem. Registr.

IX, 248 (1808, Nr. 848). Original - Altryk hos Schultz.

•Qvart-Forr. for 1808, S. 119—122$ Schou XV, 97-100. Coll.

Tid. for 1808, S. 561-566.

12. August. Reskript til Stiftamtmanden og Biskoppen

over Island, ang. Meåalfell Kirkes Nedlæggelse.

/

) Dette Reskript er af Stiftamtmanden bekjendtgjort ved en .

særskilt Plakat paa Dansk 10. Mai 1809 (Original-Aftryk

i Island paa et Halvark i Patentformat; — Islandsk og

Dansk i Sagnabltfo II, 61- 64 ), saaledcs lydende :

< 4
Plakat. H. Maj*. Kongen har, ved allern. Resol. af

' 10. Augu&t 1808, behaget at tilfortroe mig, indtil videre, en

udvidet Embedsmyndighed, og i saa Henseende reskriberet

mig saaledes: . . . (her folger Reskriptet som ovenforJ . .

.

Hvilket til almindelig Efterretning herved bekjendtgj 6res".

Islands Stifts-Contoir den 10. Maji 1809. Fr. Trampe". —
Ved Canc. Skriv. 13. August 1808 er ovenstaaende Re-

skript communiceret Rentekammeret, Amtmændene i Island

og Landsoverretten sammesteds. (Canc. 3. Depart. Brevb.

1808, Nr. 1078-1084). - Kgl. Resol. 12. August 1808

tillader, at Trampe maa gaae til Island med det Skib,

som expederes fra Throndhjem (3a hans Reise directe fra

Khavn befrygtedes at kunne opholde Expedition derfra og

maaskee foranledige dette Skibs Opbringeise), dog at hans

Afreise muligst paaskyndes (Rentek. Norske Relat. og

Resol. Prot. 89, Nr. 65).
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Khavn den 12. August 1808. — Canc. j. De- 1808.

partern. Registv. IV, L05 (1808, Ny. 221"). Fogtm. VII. I, IJ^J^Jgurt.

165-166. P. Pétursson Hist. Eccl. Island. S. 113 {rett. 213).

Frederik den Sjette &c. V. S. B. Vi have ladet

Os allerand. foredrage en fra Enken efter afg. Laug-

mand Magnus Olafsen til MebalféH i Vort Land Island

til Vorl Danske Cancellie indkommen Ansogning, hvori

hun allerund. har andraget, at den hende tilhorende

Mebalfells Kirke skal have været saa aldeles forfalden,

at den i Aaret 1806 maatte nedrives, bg at dens Sogn

imidlertid sogte til Reinevalle Hovedkirke, som imidler-

tid har nydt Mebalfells Kirkes Indkomster, samt at den

sidstnævnte Kirkes Sogn kun beslaaer af tvende Hoved-

gaarde og ligesaa mange Husmænd, som har endnu

kortere Vei til Reinevalle Hovedsogn, end mange af

dette Sogns egne Gaarde; hvorfor hun har anholdt om,

at Mebalfells Kirke maa nedlæges, ou dens Soi^n hen-

lægges til Reinevalle, samt at hende maa tillægges dens

eiende Jorder med tilliggende Herligheder. Efter at

have taget denne Sag, tilligemed eders herover afgivne

Erklæring, i Overvejelse, saa give Vi eder hermed til-

kjende, at Vi allern. have bevilget og tilladt, saa og

herved bevilne oiz tillade, at Annexkirken Mebalfell

,
inden Kjo.se Syssel i Vorl Land Island maa nedlægges,

og dens Sogn henlægges til Hovedsognet Reinevalle, og

al samme Annexkirke med tilhorende Ornamenter og

Instrumenter maa sælges ved offentlig Auction, og den

derved udbringende Capital, samt deus Portions-Behold-

ning, henlægges til Reinevalle Kirke, hvorimod Suppli--

kantinden skal beholde det Annexkirken Mebalfell tillagte

•lordegods og Herligheder som sin Eiendom, naar hun

°g Eftermand Intet lade den vedkommende Sognepræst

fragaae i hans aarlige Indlægt af den saaledes nedlagte

Kirke. Derefter I eder allerund. have at rette, og Ved-

kommende Saadant til Efterretning al tilkjendegive.

Befalende <&c. Kjobenhavn den 12. August 1808.
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Kongelig Resolution ang. Assurance for Skibe

fra Island. Khavn den 19. August 1808. —
1 Anledning af et Forslag fra Kjobmand Clausen af Khavn

om, for kgl. Regning eller med dertil bevilget Understøttelse

at foranstalte Korn og Nftdvendighedsvarer forte fra Archangel

til Island. Realisations-Commissionen havde i den Anledning

yttret, at Vanskeligheder vilde mtfde derved, og at, da deslige

Expeditioner fra Archangel rimeligviis ikke vilde komme istand

før til næste Aar, kom det an paa, om man ikke forinden, v

eller ligesaa tidlig, kunde opnaae Hensigten fra Khavn eller

Norge, ved de private Handlendes Medvirkning, da Commis-

sionen mener, at flere private Handlende paa forskjellige Ste-

der i Danmark og Norge kunde ville foretage Noget under Be-

tingelse af de samme Benaadninger, som vare bevilgede vedResol.

6. Maiog4. Aug. d. A., især hvis man ilsland aabnede Assurance

for de Skibe, der have været opbragte i Engelland og komme
derfra tilbage til Island, samt da man der i Landet bedst

kunde vide, hvad man trængte til, og saaledes, naar Expedi-

tionen gik ud derfra, mindre udsættes for at gjftre enten for-

lidet eller formeget. (Forest. 16. August). — Rentek. Norske

Relat. og Resol. Prot. 89, Nr. 74.

Vi bifalde allern., at der i Island for Vor Regning

maa aabhes Assurance for fjendtlig Ophringelse og

Moles! paa Soen, for de Skibe og Ladninger, som der-

fra afseile (il vestenfor Næsset i Vort Rige Norge, imod

en Assurance-Præmie af 8 Procent. — Kjobenhavn den

49. August I808 1

.
;

Reskript til Stiftamtmanden og Biskoppen

over Island, ang. Betaling af en Kirkes Gj æld

til Præsten. Khavn den 19. August 1808. —
Canc. 1. Depart. Registr. IV, 106 (1808, Nr. 229). Fogtm.

VII. I, 173.

Frederik den Sjette &c. V. S. B Vi have ladet

') Communication til Stiftamtmand Trampe og Amtmændene
i Island, med Ordre at besorge det Forntfdne, saavel med

Hensyn til Bestemmelse om, hvor Assurancen skal tegnes,

' som i Henseende til Bekjendtgj oreisen (Rentek. Copieb.

Litr. 6, J$r. 1190 -1192).

i *
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Os allerunderd. foredrage en af Sognepræsten til Hofs 1808.

Præsfekald inden Sonder- Mule Syssel i Vort Land Is

land, Hr. John .Johnsen, til Vort Danske Cancellie ind-

kommen Ansogning, hvori han allerund. haver andraget,

j at han ved sit nu havende Embeds Tiltrædelse fore-

fandt Præstegaard og Kirke i faldefærdig Stand, og at

han, uagtet hans ved flere foregaaende Uheld forvær-

! rede oeconomiske Forfatning, haver besorget begge

[
fra Ny opforte, hvorved Kirken alene er bleven ham

101 Rd. skyldig, som den ikke, formedelst sin aarlige ,

, Indtægts yderst ringe Belob, for end efter v en lang

Tid mægter at betale ham, af hvilken Aarsag han

haver anholdt om, at disse 101 Rd. maae vorde ham

1 enten alle eller for en Deel godtgjorte af Vor Kasse. —
I Efter at have taget denne Sag, lillige med eders der-

over afgivne Erklæring, i- allern. Overveielse, give Vi

I eder hermed tilkjende, at Vi allern. have bevilget, at *

) de 19 Rd. 3 Sk., som i Aaret 1801 bleve udbragte for

1 trende Hof Præstekald tilhorende Qvilder, tillægges be-

j
meldte Hr. John Johnsen, som Afdrag paa de 10 1 Rd..

somjlofs Kirke skylder til ham. Derefter 1 eder aller-

underd. haver al rette, og Vedkommende Saadant til

i Efterretning at tilkjendegive. Befalende &e. Kjoben- n

I havn den 19. August 1808.

I Cancellie - Skrivelse til Kjobenhavns Magi- 20. August.

I
strat, ang. Forældres Forpligtelse i Island at for-

i s6rge deres Bom. Khavn den 20. August 1808.

' — Canc. 3. Depart. (Norske Justits -Depart.) Brevb. 1808,

1 Gjensvar paa Kjobenhavns Magistrats Skrivelse

a ^ $4. Juni sidsti., hvori samme begiærer sig under-

betlet : om det ved nogen speciel Anordning for Island

i er bestemt, at en Faders Forpligtelse, at sbrge for sit

Slegfredbarns Underholdning, vedvarer indtil dets sex-

tende Aar, skulde man tjenstligst melde, at den om-
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1808. spurgte Bestemmelse findes i den islandske Jonsbog,

hvis Formynderskabs- Balks \. os. 6. Cap., med Kone
20. August. * ° r

' - ^

Eriks dertil foiede gjældende Rettebod, fastsætter: at

Enhver skal forsorge sine Born, hvad enten disse ere

slegfred- eller ægtebaarne, indtil fulde 16 Aar. — Det

kgl. Danske Cancellie den 20. August 1808.

- jr**V *- * '

f il'''"*

24. August. Kongelig Confirmation paa de det kongelige

islandske Landoplysnings-Selskab forundte Benaad-

ninger. /Khavn 24. August 1808. — i Anledning af

Patent 18. April 1808 havde Etatsraad Magnus Stephensen an-

holdt om kgl. Confirmation paa nogle det islandske Landop-

lysnings-Selskab forundte Benaadninger, nemlig: 1) Privilegium

ai 8. Novbr. U99 1 for Landoplysnings-Selskabets daværende

og alle dets efterfølgende Bogtrykkere. — 2) Kgl. Resolution

af 27. Juni 1800% hvorved Kong Christian den Syvende til-

t sagde Selskabet sin allerh. Beskyttelse, forundte det Navn af

kongeligt islandsk Landoplysnings - Selskab og Tilladelse at

bruge eget Segl. — 3) Kgl. Resolution af 24. Oktbr. 1800. 3
,

at dette Selskab skal nyde Portofrihed for alle dets Breve,

som det selv forsender med Posterne, eller som sendes til Sel-

skabet angaaende dets Oiemed og Anliggender. — Disse Be-

naadninger indstiller Ca'ncelliet til allerh. Confirmation uden

Betaling, og bevilges Confirmationen ved kgl. Resol. 1. Septbr.

1808.^— Expeditionen er udfærdiget under 24. August 1808.

— Canc. 3. Depart. Forestillinger 1808, Nr. 98$ jevnf. 3. De-

part. Resol. Protok. 1808, S. 848, Nr. 876; samt 3. Depart.

Extract-Protok. for 1808, Litr. J, Nr. 871.

26. August. Reskript til Stiftamtmanden og Biskoppen

over Island, ang. Stadarhraun Kirkes Inventarii-

penge. Khavn den 26. August 1808. -r- Canc

l, Depart. Registr. IV, 112 (1808, Nr. 289).

Frederik den Sjette &c. V. S. B. Ved Beskr. af

\

') see VI. B., S. 410-411.
2
) see VI. B., S. 461-462.

3
) see Cånc. Skriv 1. Novbr. 1800, VI. B., S 486-487.
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24. Februarii 1747 er det allern. bjeyet tilladt, at Præ- 1808.

sterne paa Vort Land Island, som med overflodigt og^August
unyttigt Inventarium ere bebyrdede, maae sælge samme,

og derhos bestemt, at de derfor indkomne Penge, eller

Andet, skal derfor igjen i Inventarium indfores, og som

saadant overleveres til Eftermanden. Da nu Sogne-

præsten for Staoarhrauns Præstegjæld inden Myre Syssel

udi bemeldte Vort Land Island, Hr. Daniel Johnsen, for '

Os allerund, haver andraget, at han haver fra ny op-

bygget den paa hans Præstekald værende Kirke, som

derover er kommen i en Gjæld til ham af 43 Rd. 49

Sk., hvilket den ikke formaaer at udrede forend efter

Hgesaa mange Aars Forlob, og derfor har anholdt om,

at de for bemeldte Kirkes bortsolgte Qvilder udbragte

48 Rd. 74 Sk. maae, uagtet foranforte Reskript, over-

|

' lades ham til Afdrag paa den Gjæld, som Kirken staaer

l i til ham: — saa givé Vi eder hermed tilkjende, at

l
Vi, efter hans herom allerunderd. gjorte Ansogning og

Begjæring, samt eders derover afgivne Erklæring, allern.

have bevilget, at de 18 Rd. 74 Sk., som for de bemeldte

Kirke tilhorende Qvilder ved Salg ere udbragte, maae

! overlades ham, til Afdrag paa den Gjæld, som Staoar-

^hråun Kirke staaer i til ham. Derefter I eder allerund. .

j
have at rette, og Vedkommende Saadant til Efterretning

I at tilkjendegive. Befalende &c. Khavn den 26. August

1808. [ad mandalum].

Rentekammer-Skrivelse til Etatsraad Magnus 27 August.

Stephensen, ang. Godtgj oreise af Mulkter for

T Helligbrode. Khavn den 27. August 1808. —
I

Hentek. Isl. Copieb. Litr. O, Nr. 1199.
'

i . Ved Skrivelse af 28. Julii f. A. har Hr. Etalsraaden

anholdt om, at tvende Politierets- Kjendelser af 28. og

i 30. April s. A., hvorefter tvende af Deres Fiskeformænd,

nemlig Johannes Jonsson og Einar Oddsson, ere til-

i fundne at have sin Fiskefangst den 26\ s. M., som var

I
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1808. en Helligdag, forbrudt, og desuden at betale Hellig

ov^T^^T br<5de, maalte frafaldes og de idonile Boder eftergives;
*7. August.

men uagtet Kammeret ikke kan indlade sig i Dommens

Forandring, som desuden grunder sig paa Anordningerne

om Fiskeriet paa Island, have vi dog, i Betragtning af

Omstændighederne, og paa nærmere forventende allern.

Approbation, foranstaltet, at Helligbrbden, som overeens-

stemmende med Forordn, af 29. Maji 17 i i, dens* 8. §,

er bleven erlagt til de fattige Enke& i de Sogne, hvor

de Skyldige opholdt sig, bliver begge bemeldte Fiskere

igjen godtgjort af Jordebogskassen. Hvilket herved for-

meldes Hr. Etater, til behagelig Underretning og videre

Bekjendtgjorelse for Vedkommende. — Rentekammeret

den 27. August 1808 1
.

/

-

si. August. Cancellie - Skrivelse til Justitiarius i Islands

Landsoverret , Etatsraad Magnus Stephensen,

ang. Over - Criminalrettens Organisation, m. v.

Khavn den 31. August 1808. — Publiceret ved

Landsoverretten i Island den 5. April 1809, og Indholdet (paa

Islandsk) trykt i Landsoverrettens Publicanda Nr. 4 , S. 21

.

— Canc. 3. Depart. (Norske Justits -Depart.") Brevb. 1808,

Nr. 1163. ;'.

'

\ .-.y
v

' .".V/"
'>'''

Til fornoden Efterretning i Anledning af den fra

Hr. Etatsr. under 28. d. M. hertil indgivne Forestilling,

skulde Cancelliet ikke undlade tjenstligst at melde: at

De, strax ved Deres Ankomst til Island, bor organisere

Overcriminalretten sammesteds, i Tilfælde al Stiftamt-

manden ikke da skulde være ankommet til Landet; at

De tillige, i Stiftamtmandens Fraværelse, bor præsidere

i samme Ret og besorge de ham, som Præsident, paa-

l

) ved Rentek. Skriv. s. D. (Copieb. sst. Nr. 1200) beordres

Landfogden i Island til at udbetale hver af de nævnte

Formænd 64 Sk. af Jordebogskassen, som GodtgjBrelse

for den dem idomte Mulkt.
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liggende Forretninger, i Lighed med hvad der, i Hensyn 1808.

.til Landsoverretten, er fastsat ved Forordn. 11. Julii ^ 7"**
.

81. August.

1800, hvorhos De, ligeledes i Stiftamtmandens Fraværelse,

haver at denominere de tiltrædende Assessorer. —
lovrigl finder man Intet at erindre imod, at Overcrimi-

nalretlens Akter udstedes under Islands gamle offent-

lige Seigl. — Det kgl. Danske Cancellie den 31. August

1808. '

Cancellie - Plakat ang. Indretningen af Reise- i*, oktbr.

passer. Khavn den 14. Oktobv. 1808.— Publi-

ceret ved Landsoverretten i Island den 4. Septbr. 1809 og

trykt (paa Islandsk) i Landsoverrettens Publicanda Nr. 5,

S. 48-49. -^.Canc. 2. Depart. Registr. IX, 302b (1808, Nr.

1083*> Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1808,

S. 143-144; Schou XV, 112. Colleg. Tid. 1808, S. 709-710.

Plakat, hvorved det befales Udslædere af Reise-

passe i ethvert af disse at anfore den Reisendes Hbide

og Udseende m. v.

For at der kan haves Vished om, at Enhver, som

afbenytter et Pas, ogsaa virkelig er den Person, til

hvem samme er bleven meddeelt, og Opsynet med

Reisende derved betrygges, har Hans Maj*, under 13.

Oktobr. d. A. behaget allern. at resolvere saaledes:

uVi ville allern. have befalet, at alle Udstædere af

Reisepasser i ethvert Pas skulle anfore og nbiagtig be-

tegne de paagjældende Personers Hoide, Udseende m.

v., forsaavidt disse ere af Mandkjonnet og over 15 Aars

Alder, hvorhos saadanne Personer tillige skulle egen-

hændiges tegne deres Navne paa Passet i Udstædernes

Paasyn". — Hvilken allerh. Resolution hérved bekjendt-

gjores til alle Vedkommendes Efterretning og allerund.

Efterlevelse. — Det kgl. Danske Cancellie den 14. Ok-

tober 1808.
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1 808. Kongelig Resolution ang. Assurance for Skibe
i- Kovbr.

Qg Varer tU Qg fra Island> m y Riel den

1. Novembr. 1808. — I Rentekammerets Forestilling

25. Novbr. bemærkes, at den grønlandske og færoeske Han-

dels-Commission havde foreslaaet, som den letteste og sikkreste

Maade under de daværende Omstændigheder til at forsyne

Grbnland og Færoerne med Korn og andre Fode- og Forno-

denheds-Varer, at disse Varer bringes fra Danmark til et for

Afskibning bekvemt Sted paa Norges Vestkyst, og derfra til

de nævnte Lande, samt. at disse Landes Produkter igjen brin-

ges til Norge og derfra til Danmark. Den nævnte Handels-

Commisson anholdt i den Anledning om, at saavel Varer som

Skibe frem og tilbage til Norge maatte blive assurerede for

kgl. Regning for fjendtlig Opbringeise og Sc5molest, samt at

grønlandske og færbeske Produkter, ui Betragtning af at de

oprindeligen komme fra Lande, der kunne ansees at henhøre

under Norge", maatte fra Norge indfores i Danmark under

Forsik kring ligesom norske Produkter, ifølge kgl. Resol. 27.

Septbr. 1808. — Den islandske Og finmarkske Handels-Reali-

sations-Commission havde ligeledes anholdt om, at de islandske

Produkter, som directe føres fra Island til Norge, og hvilke,

ifølge kgl. Resol. 19. August 1808, kunne assureres i Island

paa Reisen til vestenfor Næsset, maatte, naar de igjen derfra

udføres til de danske Provindser, forsikkres for kgl. Regning,

som om de vare oprindelige norske Produkter. Rentekammeret

anseer dette for et Middel til ikke alene at forsyne disse Lande,

men og for at fremme Afsætningen af deres Produkter. —
Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 89, Nr. 103.

Vi bifalde allern., at saavél de Skibe, der fra Dan-

mark sendes til Norge med Korn og andre Fode- og

Fornbdenhedsvarer til Grønlands og Færoernes Provi-

dering, som og de, der igjen fra Norge bringe disse

Varer eller norske Produkter til bemeldte Lande, eller

fra disse Lande bringe deres Produkter til Norge, maae,

tillige med deres indehavende Ladninger, for Vores

Hegning forsikkres for fjendtlig Opbringeise og Sømo-

lest; ligesom Vi ogsaa allern. tillade, at samme Forsik-

kring maa gives for grønlandske, færbeske og islandske

Produkter paa deres Transport fra Norge til Danmark,
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i Lighed med hvad allerede allern. er bevilget i Hen- 4808.

seende til norske Produkter. — Kiel den i. Novembr.

1808 1
.

1. Novbr.

Gaucellie -Skrivelse til Tugthus - t)irectionen i. Novbr.

paa Island, ang. at Forbrydere befængte med

smitsomme Sygdomme ikke maae loslades af

Tugthuset. Khavn den 1, Novembr. 1808. —
Canc. 3. Departem. (Norske Justits-Departem.) Brevb. 1808,

Nr. 1373. Fogtm. VII. 1, 227—228. -

P. M. Gancelliet har allerund. foredraget H. Maj*,

de Uleilighed.er, som flyde af, at Delinquenter, som

dommes til Arbeide i Tugt- eller Forbedringshuse paa

nogen Tid, undertiden indkomme i Stiftelsen befængte

med Fnat i den Grad, at de ikke under deres Ophold

der kunne blive helbredede. — I den Anledning har

det behaget H. Maj*, under 29. Septbr. sidsti. allern.

at resolvere saaledes:

uVi ville allern. have bestemt og fastsat, at For-

brydere, som ere dbmte til Arbeide i Tugt- eller For-

bedringshuset, ikke maae loslades, uagtet deres Straffetid

er udldben, forinden Lægen ved Eftersyn befinder og

bevidner, at de hverken ere befængte med Fnat eller

med nogen anden smitsom Sygdom, da de i modsat

Fald skulle forblive paa Stiftelsernes Sygestuer indtil

de ere helbredede, med mindre de enten for egen

eller offentlig Bekostning kunne paa noget andet Sted

indlægges til Kuur under offentligt Tilsyn". — Denne
allerh. Resolution skulde man herved tjenstl. meddele

(Tit.) til behagelig Efterretning og videre Foranstaltning.

Det kgl. Danske Cancellie den 1. Novembr. 1808*.

) Denne Resolution er bekjendtgjort ved General -Toldk.

!
Circulaire til samtlige Toldsteder i Danmark og Norge,

• dat. 12. Novbr. 1808. Fogtm. VIL I, 234-235.

|
*) ligelydende Cancellie-Skrivelse er s. D. afgaaet til samt-

lige Stiftamtmænd og Biskopper i Norge.

16*
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»sos. Patent ang. almindelig Opfordring til Tarve-

lighed m. vi Khavn den 14. Decbr. 1808. —
Ihiblicerot.ved Landsoverretten i Island den 2. Oktbr. 1809 og

. Rubrum (paa Islandsk) trykt i Landsoverrettens Publicanda

Nr. 5, S. 49. Canc. 2. Depart. Reg. IX, 385 (1808, Nr. 1336).

x Original-Aftryk paa et Heelark i Patent-Format. Qvart-Forr.

for 1808, S. 155; Schou XV, 119. Colleg. Tid. for 1808, S.

849 - 850. — Islandsk: Patentet tilligemed en BekjendtgjO-

relse af nogle Punkter i den kgl. Resolution 21. Juli 1808,

samt en almindelig Opfordring til Sparsommelighed, og til

Benyttelse af Islands egne Ressourcer m. v. i en Plakat paa

Islandsk fra Stiftamtet (Magnus Stephensen) 18. September

1809, trykt i Leirårgbroum s. A. 4 Blade i 4 t0 '. Dens Ind-

hold i Landsoverrettens Publicanda Nr. 5, S. 51—52.

Patent, hvorved Kongen opfordrer sine Under-

såtter til Tarvelighed, og til Opmærksomhed paa inden-

landske Fabrik og Konst-Varer.

Frederik den Sjette &c. G. V.: Det er en vigtig

Gjenstand for Vor landsfaderlige Omhu, at indenlandsk

) Denne Plakat lyder saaledes efter det originale Aftryk

:

„Auglysing og åvarp til Islendinga. — Opib bréf,

meb hverju konungur krefur, ab Regnar hans stundi spar-

semi, og hagnyti innlenzkar handibna og konstvbrur:

Frederik enn sjbtti, meb gubs miskun Danmerkur og

og Norvegs, Vinda og Gauta konungur, hertogi Slesvikur,

Holsetulands
,

Stormæris, ]iéttmerskis og Aldinborgar,

gjbrum vitanlegt: pab er markvert efni fyrir Vora lands-

fbburlegu umhyggju, ab innlenzk konstibn ætib finna megi

upphvatningu til meiri pg meiri framfara i Vorum lbndum,

og [>ab er Vor hjartans osk, ab sparnabur verbi allstabar

heibrabur mebal Vorra [)egna, svo sem mebal til ab efla

sannarle^a velgengni, og grundvalla bunabarheill manna.

— Kærleiki J)j6barinnar til Vor, og hennar tilfinning eigin

orku og verbugleika, gefur oss rétt ab vænta f)ess: ab

enginn dånumabur eba dåndiskvinna vili leiba hjå ser,

ab samverka til uppfyllingar Voiri 6sk, og til fess elskaba

tbburlands heilla. — I [>vi trausti krefjum Ver, svo sem

konungur og landsfabir, af Vorum sameiginlegu fegnum
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Konstflid stedse kan finde Opmuntring til større og 1808.

større Fremskridt i Vore Slater; og det er Vort Hjertes li. Decbr.

af hvorjutveggja kyni, ab [>eir åstundi \>h sparsemi yfir

j
hofub, og einkanlega i klæoaburoi, sem nu yfirstandandi

. • Btyrjaldarti'o gjbrir naubsynlega, og hagnyti svo innlenzkar

handibna- og konstvfJrur, ab [>etta nu ekki einungis verka

i dnegi gagn fyrir rikjanna penmga-gångverb, og veita innan-
!

lands ibjusemi vibgång og ut&blu, heldur einnig leggja

|
grundvbll til sb"mu heilla, f>egar friburinn å ny blessar Vor

riki og lbnd. — Skrifab i Vorum konunglega absetursstafc

|
- Kaupmannahbf'n, [)ann 14. Decbr. 1808.

Frederik R.

Kaas.

Cold. Knudsen. Blilow. Monrad.

Meb ofanskrit'ubu opnu bréfi hefir konunglegri håtign

J)6knazt allranåbugast ab auglysa : ab hans vili og boborb

um oli hans riki og lond sé almenni'ngs sparsemi
,

og

hagnyting eigin handibna i framandi missanlegs varnings

eba o^arfs gh'ngurs stab, hvab [>essvegna ætti f>vf framar

nu sérilagi ab vera regla ollum Islands innbuum, sem

|)orfin f)egar i nokkrum landsåltum, og f)å
minnst varir

måske vaxandi almenn å nuverandi styrjaldartfb , ræbur

sérhverjum skynsbmum og gobum manni i ti'ma og

strax ab låta ser [>å reglu hugfasta vera, og kappkosta

ab bjargast vib ])ac margshåttar, sem vort fbburland viba

rikuglega f'rambybur, en sem, [>vi mibur! er enn[)å sarilla

hagnytt, hvab konungur vor bobib hefir landsins håyfir-

vcildum ab bryna fyrir alinenm'ngi, og ab leggja mi, I>å

neyb kann 6bar en varir ab Jn-ysta, meiri ahib å laxa-

^ilunga- og sela-veibar, hvar liklegheit nokkur eru til, og
hversu mdrg frambjoba ekki otoluleg silungafull stbbuvbtn

heibum og ( bygbum, mbrg storfljrtt, år og smålækir i

Jandi vom? einnig å safn og hagnytingu scllva og æti-

(»angs, fjallagrasa og skelfisks til fæbis, rjupna- ogrugla--

veiba meb snbrum eba bbrum veibibrellum
,

og hvilik

er ekki fugla otbluleg mergb hjå oss um land og lå?

Af bllum ætilegum fuglum hefir konungur meb bobi sinu

|)ann 21. Julii 1808 einungis undanskilib æbarfuglinn, og

L skipab: alvarlega
{ab bryna fyrir almenningC'ab hverr,

sem nokkursstabar drepur eba veibir fenna nytsama fugl,
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1808. Onske, at Tarvelighed overall blandt Vore Undersaatter

14. Decbr. maatte hædres, som et Middel til at fremme sand Vel-

hvem k6ngleg tilskipan, [)ann 18. Junii 1787, baufc ab

friba, må vibbuast ab sæta frvi, i hæstnefndri tilskipun,

åbur fastsetta strafti', sem i hennar IUJtap. 7. art. er tiltekib

3. marka sekt fyrir sérhvern fugl, en [)eir, sem meb vom,

og ekki sbgbu fra, bæti hålfu minna, og hver, sem af

illvilja skemmir eba eybir varpplåtsa tilbumngi, sektast

ofn'kis b6tum, ebur frennum fjcJmtigi 16bum silfurs. —
Hvilikan ar?) og bjargræbis-stob gefa ekki g6bir og vel

ræktabir kål-, r6ta- og jarbepla-garbar smum eigendum

nu. J?egar i nokkrum plåtsum sunnanlands og annars viba

um heim? hversu holla og ljuffenga fæbu, sem keisarar

og k<mgar, og sérhver fra [>eim nibureptir til hins aum-

asta fbrukarls, meta sem dyrmætt hnossgæti, en sem of-

fåir mebal vor hafa
,

{>vi mibur ! enn vit å ab virba, sem

ber, en {)6tt fått sé feim hollara mebfram, sem lengst af

og mest megnis hljota ab bjargast af misjbfnum fiskifengi.

— Og f)areb einhver hin fyrsta skylda mannsins er: meb

bllu leyfilegu og g6bu m6ti ab bjarga sinu og annara Ufi,

en ekki ab deyja urræbalaus, eba sem agndofa, i 6mennsku

og sinnuleysi, meban nåtturan frambybur hér svo mcirg

og mikilvæg bjargarmebol
,

{)å hefir konunglegri håtign

sjålfri allranåbugast f)6knazt, i allrahæstnefndri ålyktun,

|>ann 21. Julii 1808, enn[>å ab benda til eins, sem hér

er ab nokkru leyti i harbindum [)ekkt og tibkab, en ann-

ars, siban misskilinn kristind6mur aflagbi f)ess almennu

brukun, \}6 sjaldnar hagnytt, og [icssvegna bobib :
4
Somu-

leibis mega vibkomandi håyfirvold bæbi almennt åfysa

almuga til hrossakjftts notkunar i nuverandi kn'ngum-

stæbum, og I>arhjå fyrirskipa, ab I>ess brukun sé innleidd

til 6maga framfæris, bæbi i hreppum og vib tukthiisib, til

viburværis feim sakamonnum, sem [jari eru, og, meb

timanlegu innkaupi, ala tfnn fyrir utvegum Jjessa bjarg-

ræbisj einnig umsjå, ab fab, åsamt nauta og sauba kjftti,

verbi vindjmrkab, uppå Færeyinga méb, og ab hreinleg og

hagnabarscJm mebferb f>ess sé i frammi hb"fb\ Hvert

konunglegt boborb einn og sérhver i landinu er skuld-

bundinn, meb allraundirgefnustu hlybni og virbingu, ab

. låta ser hugfast til eptirbreytni , f>å nokkur neybabrekur,

og sérilagi tilskyldast embættismenn og hreppstjårar,
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stand og (il at befæste huslig Lykke. — Nationens 4 808,

Kjærlighed til Os, og dens Foleise af egen Kraft og 14. Decbr.

_.
sem 6maga framfæri eiga ab umannast, ab halda ser {>ab fyrir

'

ribreytanlegu reglu, ab Jwi leyti naubsyn ebaåstand bybur og

leyfir, ekki si'zt hvab ibuglega umsj6n og åminningar

t
snertir , um hrossakjots }>rifa- og sparsamlegu mebferb og

brukun i sveitunum, [)vi framar nu, [)egar hun meb kon- v

unglegu logmåli er hér fyriskipub, sem hfngab til einungis

éhåfleg nautn og sobaleg mebferb f>essarar annars, k fyrri

og seinni bldum , allviba um heiminn og i vom landi

algengu og hentugu fæbu, hefir vakib misfokka f61ks

*
til hennar 6f>rifnu åtvagla , en enganveginn til J^essa

bjargræbismebals sjålfs, hvert réttskilinn kristindomur ekki

leyfir ab fyrirlita. — Åhrærandi orbatiltækib 1 allrahæst-

nefndri konunglegri ålyktun fann 21. Julii .1808,
t
um

j

vindjmrkun f)ess, og nauta- og saubakjbts å Færeyinga

hått', vil eg, til upplysingar, geta [)ess hér: ab konungleg

' håtign vircist J)armeb haft hafa tillit til f)ess liklegasta

I
skorts manna hér å stribstima, ef h'til skipaferb bannabi

. innfærslu salts og hentugra ilåta til stJltunar og varb-

j - veizlu kjfitbirgba til vetrarforba, hvem reynslan og, viba

I um land, pegar s'annar, ef ekki asamt, til enn 6hagnabar-

samari mebferbar [)ess hér, en 1 Færeyjum , hvers vegna

mer var uppålagt, meb litlu prentubu riti, hverju konungur

I
allramildilegast baub hér gefins ab litbyta, og af hverju

j
eg vona ab embættismenn og hreppstj6rar fåi nokkur

stykki send i sérhvern firepp, ab auglysa
f>å i Færeyjum

l tibkanlegu mebferb å kjcUi, eba f)ess vindfmrkun, sem ætib

I mun verba [ieim hollari, er skorta salt og ilåt, heldur en,

I
til ohollustu, ab yida kjOt til frambubar, eba eldhusreykja

I
missirum eba arum saman

,
og siban ab bruka f>ab ein-

I
gaungu til mibur heilnæms og drjugs fæbis. pvi er og 1

sama ritkomi, mebal annars, litib eitt um saltgj«rb åvikib,

og [>6 enn si'bar .synt meb annari prentabri åvisun, er

I einnig gefins utdeilist, hversu af Jiångo'sku megi salts afla.

— Kærir landsmenn! Ab bobi vors allramildasta lands-

ftburs, Frederiks ens sjotta, ybar konungs, hefir Islands

stiptamtmabur , kammerherra greifi Trampe, meb dftraku

I plakati, dagsettu 15. Maji J>etta år, leidt
t
ybur sumthvab

I af pessu fyrir sj<5nir; ab sama allrahæsta bobi er f>ab nu

f
a n^, og ymislegt fleira, hér ab framan talib, ybur ttllum
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4808. Værd, berettiger Os til at vente, at ingen Dannemand
14. Decbr. eller Danneqvinde vil undlade at modvirke til Vort

hérmeb fra Islands stiptarati opinberlega, å landsins tungu,

. kwmgjttrt, til allraundirgemustu eptirbreytnis og ihugunar.

Sum hérb'b vors lands sakna nu fegar feirrar årgæzku

og n'kuglegu blessunar af sj6, sem guoleg forsj6n let meir
' /en helmfngi [>ess i skaut falla, sakna naubsynlegra aoflutn-

inga og hagkvæmrar kaupverzlunar si'ban stribib h6fst,

en misfalli årin vi&a um land
,

sj6r e&a land algjorlega

v bregoist, sem opt må hér vibbuast, og nu faråofan stribib

framvegis bagi hagkvæmri kaupvevzlun og aoflutnmgum

fra vorri eyju , hvab er [>å ab st61a uppa annab, en f>ab,

'-. er natturan hér vi'ba frambybur af ymislegu, og J>ao rfflega,

ef hagnytt væri? hvao annab til vors framfæris, vors

skylduf61ks og [mrfamanna h'fs, sem nåtturu- og borgara-

leg log og kristinndåmur [>6* bjéda oss ab umannast, f)egar

nu maske ekki i brao er venjuleg hjalp moguleg fra

(ibrum? En [lokkum gubiegri forsjon, kærir landav ! sem

utbj6 vort land svo n'kuglega vi'bast meb syo ri'flegu efni i

daglegt braub, en f)6tt ekki meb kornafla, ab meb sonnu

må segja: ab séu fessi mebcU atorku- og sparsamlega

hagnytt, vantar oss, eiginlega ab tala, einungis jam, timbur

og færi, til 6missanlegra h'fsnaubsynja, og fietta fåa, ef

ekki annab, kann oss, måske mirt undir styrjold, svo ab

sendast, ab jafnvel långvinnt strib ekki Jmrfi ab eybi-

leggja vort land eba [>ess innbiia, séu f>eir utbunir meb
fusri og naubsynlegri gobvild og samheidi, ab bjarga ser

og hver tfbrum, sem vel sæmir oss, sem afhtflmubum

eybuum, en broburlega sambundnu f61ki, er verbugt skal

heita til ab stj6rnast af [)eim allramildustu landsfebrum,

Danmerkur, Norvegs og Islands konungum, af enni frægu

og elskubu Aldinborgar ætt. Ver erum ekki æfcir né ut-

brynjabir til herfara, og megnum ekki ab vernda oss mot

utvortis fjandmanna miklu ofurefli, f>ess er heldur ekki vænt,

ekki krafizt af oss ; en Jiess hofbu Islands 6daublegu febur, så

fimti Fribrik, sjoundi Christjån og sj otti Fribrik, konungar,

æt/b fullan rétt til ab krefja af J>eirra islenzku {)egnum,

hverja, og ætt fessara, feir hafa svo optsinnis frelsab ur

daubans kverkum, meb minnisstæbustu velgjorbum sinum,

um hverjar minnst er ybur fullkunnugt, en* f6tt eg varpab

, . hafi ttflu å fåeinar i békunum: Æptirmæli åtjåndu alda*',
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Onskes Opfyldelse og det elskte Fædrelands Held. —
I Tillid dertil er det at Vi, som Konge og Landsfader,

opfordre samtlige Vore Undersaatter af begge Kjbn til

den Sparsomhed i Almindelighed og i Klædedragt i

Særdeleshed, som nuværende Krigstid gjor nodvendig;

og til den Opmærksomhed paa indenlandske Fabrik- og

Konst-Varer, som ikke alene nu kunde virke til Fordeel

for Statens Penge-Cours og til at give den indenlandske

Flid Fortjeneste og Afsætning, men ogsaa lægge Grun-

den til det samme Gode, naar Freden paany velsigner

Vore Riger og Lande. Skrevet i Vor kongelige Resi-

dentsstad Kjbbenhavn den 14. Decbr. 1808.

Rentekammer • Skrivelse til Finance - Colle- 24
-
Decbr

gium, ang. Foranstaltninger til Islands Forsyning.

Khavn den 24. December 1808 1
. — Renuk isl.

Oopieb. I, Nr. 54.

Islands uheldige Forfatning, formedelst udeblivende

Tilforsel af Provisioner fra de danske Slater under

og Jsland i det attende Aårhundrede', ab J>eir ekki hylli

landråbamenn, i hinna stab, fyrir drottna, ekki ærulaust

og omannlega brj6tist undan f>eirra fbburbtjorn, til a& selja
,

æru, Hf, frelsi og eigur a 6b6tamanna vald, hverra drottins-

svik hafa ab lBgum verbskuldab hinn ottålegasta en mest

verbskuldaba daubdaga. Nei ! landsmenn ! minnist daganna

fra* 25. Junii til 22. Aug. i år, og f>akkib drottni, ab

I)ræld6msoki er aptur af ybur hrundib. Fatækir og jmrf-

andi eru vist niargir af oss, og allir verjulausir, en æru-

_°g trygbariausir eigum og })urfum ver aldrei ab verba, né

vors ttiburlands landråbamenn,- f>vf sé ekki um annab

minna ab velja, verbur ekki langt åhorfsmal, heldur ab

deyja meb æru, en lifa storbrotamenn meb sman. —
Lengi og lukkusæll lifi og rfki Danmerkur, Norvegs og
Islands ailramildasti konungur, Fribrik enn sjirtti!!! -
Islands Stiptamts Contoiri, [mnn 18. Septbr. 1809.

M. Stephensen".

) kgl. Resol. 3, Febr,, 13. Mai og 19. Juni- 1809.
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1808. nærværende krigerske' Conjunklurer, og de Vanskelig-

Decbr. heder, som ere forbundne med Skibsfarlen imellem

disse Lande og Island, har idelig henvendt Kammerets

Opmærksomhed paa de Midler, hvorved Islands Trang

til de fbrste Nødvendigheder kunde være at afhjelpe.

Der blev derfor udvirket kgl. Hesol. af 1 2. Pebr. d A.

om Assurance paa kgl. Regning, imod fjendtlig Op-

bringeise og Sømolest for de Skibe og Vare, som inden

April Maaneds Udgang expederedes til Island, men

ingen af de Handlende fandl Regning ved at entrere

deri. Som vi under 9. August tilmeldte det kongelige

Finance-Gollegium, blev Kjobmand Adser C. Knudsen
1

understøttet med Laan af Collectpengene, for dermed,

- og under Beskyttelse af engelsk Licents, at blive istand

til at overfore en betydelig Ladning af Provisioner.

Skibet afgik pgsaa herfra, men maatte, " formedelst Ha-

,

/varie, sbge Havn i Norge, hvor Ladningen blev bort-

solgt. Kammeret har vel, som anført i vores Skrivelse

af 8. f. M.
,

foranstaltet, at et Skib med Provisioner i

Førstningen af September Maaned er bleven expederet

til Island fra Throixdhjem, ligesom og, at endnu eet er

expederet, om og saasnarl mueligt, fra Christianssund,

og Kjøbmand Busch iværksætter i denne Tid for egen

Regning en Expedition fra Aalborg til Norge, for derfra

lidlig i Foraaret al afgaae lil Island; men foruden at

disse Expedilioner , om de endog lykkes, ere, i Sam-

menligning med den Tilførsel Island har haft i Freds-

tider, aldeles ubetydelige, og utilstrækkelige til at al':

hjælpe almindelig Mangel, vil desuden Trangen stedse

tiltage. Kammeret har derfor seel sig foranlediget til

at indhente Underretning fra den kgl. islandske og fin:

markske Handels-Realisalions-Commission, om hvad Ud-

sigter der havdes til at faae Island forsynet med de

allernødvendigste Provisioner i tilkommende Aar, samt

al forlange dens Betænkning om, hvad der i denne

Henseende kunde være at foranstalte. Af bemeldte

Commissions derpaa meddeelte Svar, som hermed følger,
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vil behagelig erfares, at Udsigterne til Islands Provide- 1808.

ring nu for Tiden ere ikkun svage, og al, om den ^^J^.
skal ventes nogenledes (ilveiebragt, maatte der udredes,

ifald det lod sig gjbre, et Skib til hver af Landets

Fjerdinger, og, i Mangel af anden Udvei, for kongelig

Regning, hvorhos foreslaaes at gjore Forsbg paa at lade

saa tidligt mueligt til Foraaret et Skib expedere directe

fra Bergen til Island. Men for at kunne udrette Noget

til dette Formaal, raaa vi, da de islandske Collectpenge

ere allerede medgaaede til Skibes Expedition, henvende

' os til det kongelige Finance-Gollegium om at erholde

de dertil fornodne Penge-Forskud, og udbede os derom

snarest mueligt sammes behagelige Svar. Rentekam-

meret den 24. December 1808.

Anordning for Dannebrogsmændene. Khavn isoo.

den 28. Januar 1809. — Publiceret ved Landsover- 28. Januar

retten i Island den 2. Oktbr. 1809, og Rubr. trykt paa Islandsk

i Landsoverrettens Publicanda Nr. 5, S. 49. — Canc. 2. De-

part. Registr. X, 35-37 (1809, Nr. 116). Original-Aftryk hos
"

Schultz. Qvart-Forr. for 1809, S. 8—12; Schou XV, 174-

178. Coll. Tid. for 1809, S. 57—63.

Vi Frederik den Sjette, af Guds Naade Konge til'

Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug til

Slesvig, Molsleen, Stormarn, Ditmarsken og Oldenborg,

G. V.: Vi have givet den i sex Aarhundrede navnkun-

dige Dannebrogens-Orden en mere udstrakt Be-

stemmelse, og forme_ret Ordenens Hæderstegn, paa det

at disse Vidnesbyrd om erkjendt Trofasthed og Borger-

værd kunde vorde flere af Landets mest fortjente

Mænd til Deel. — Thi vel er det Pligt for Enhver, at

hellige Staten sin Kraft og sine Idrætter; dog er det

en skjbn og Opmuntring værdig Bestræbelse, at kappes
med sine Medborgere i Udovelsen af denne Pligt: og

Landsfaderens Tilfredshed er den LSn den Retskafne
attraaer, naar han, med Tanken henvendt til Fædre-

•
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1809. landet, virker mere end Andre for Samtid og Efterslægt,

Januar, eller, opflammet af ædelt og freidigt Mod. hæver sig

over sine Lige. ved sjeldne og gavnrige Handlinger. —
Det er Vor kongelige Villie,,at en saadan Tænke- og

Handlemaade. som baner Vei til Bidderværdighcd , for

den, hvis Stilling frembod Leilighed til i det Storre at

arbeide for almeent Held, skal aabne Adgang til Danne-

brogsmændenes Samfund for Enhver, der, ved klog

og redelig Stræben for Brodres Vel og ved ædel Daad,

i en engere Kreds har gavnet Fædrelandet. - For

disse. Vore Dannebrogsmænd have Vi allern. beslemt

den Hæder og de Fordele, som ved denne Vor Anord-

ning endvidere forsikkres dem:

1) Dannebrogsmændenes Hæderstegn er et Kors

af Solv, foroven prydet med Vort kongelige ChitFre og

aaben Krone, og i hvert af dets fire inderste Hjorner

med en mindre Krone af lige Skikkelse. Det viser,

paa Forsiden. Ordenens Valgsprog: uGud og Kongen"

og i Midten hoisalig Kong Christian den Femtes Navn.

Korsets bageste Side erindrer, ved et kronet W, og

ved Aarstallene 1219 og 1671, om Tiden, naar Danne-
•

brogs-Ordenen blev oprettet af dens Stifter Kong Wal-

demar den Seierrige, og naar den af Kong Christian

den Femte blev fornvet; liaesom del Aarstal 1808. der
•J 7 KJ •

findes oversl paa denne Side, drager Ordenens Udvi-

delse, i Vort tørste Begjeringsaar, til Minde. Dette

. Hæderstegn skulle Dannebrogsmændene, saavel naar de

indfinde sig i Vor Tjeneste son. andetsteds, bære aaben-

lyst paa venstre Side af Brystet, nedhængende fra el

af Kjolens -overste Knaphuller i et hvidt Silkebaand

med rtfde Kanler. — 2) Enhver af Vore kjære og troe

Undersaatter, der, efter sin Stand og Stilling, har ud-

mærket sig ved Fortjenester af del Almindelige, erhol-

der derved Adgang til dette Hæderstegn, naar del For-

hold, eller de Handlinger, som dertil maatte gjore ham

værdig, nttiagligen er blevet Os, af vedkommende (ivrig-

hed eller Foresatte, gjennem Vore Collegier eller hSie
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Embedsmænd, allerund. indberettet. — 3) Naar Nogen

er bleven udnævnt til Dannebrogsmand, og Underret- 28

ning derom allern. medc|eelt Vort Ordens -vKapilul , da

paaligger del Samme, at indfore hans Navn, Fortjene*

ster og Opholdssted i Kapitulets Register, og at tilstille

ham en trykt Gjenpart al denne Vor Anordning; hvor-

hos haus Udnævnelse otfentligen fra Kapitulet bor kund-

gjor.es. — 4) Er den udnævnte Dannebrogsmand til-

stæde der, hvor Vi Selv opholde Os, da modtager han

Solvkorset af Vor egen Haand. Er han fraværende,^

da bliver Hæderstegnet og det Exemplar af Anordnin-

gen, som ej' ham bestemt, tiiseudi hans bbieste Fore-

satte der paa Stedet, for af denne at vorde ham hoi-

tideligen overleveret, efter Ordens-Kapitulets nærmere

Foranstaltning. — 5) Enhver som hædres med Danne-

brogens Solvkors, har Adgang lil Vore tvende ttidder-

Ordeners fælles hb'ilfdelige Moder, Han bor af en-

kelt Skildvagt honoreres med skuldret Gevær; og

ville Vi allern., at han, som en af Kongen udmærket

Mand, allevegne udenfor hans Tjenesteforhold skal an-

sees og behandles som den forste blandt sine Uge-

mænd. — 6) Til Beviis om det Værd Vi tillægge Danne-

brogsmændenes Hæderstegn, have Vi dermed benaadet

Medjemmerne af Vort Ordens-Kapitul. Saa er det og

Vor allernaad. Villie, at den Vi engang have tildeelt

dette Hæderstegn, skal beholde og bære samme, saa-

længe han ei dertil gjbr sig uværdig; saaledes, at om

Vi maatte finde Os foranledigede til at benaade eii'

Dannebrogsmand med nogen af Vore Kidder-Ordener.

skal han ikke desto mindre vedblive at bære Danne-

brogsmændenes Hæderstegn. — 7) Da Vi saaledes have

givet dette Hæderstegn en fortrinlig Udmærkelse, for-

vente Vi og, at Vore Dannebrogsmænd, ved urokkelig

Troskab mod Konge og Fædrelaud, og ved en i alle

Dele hæderlig Vandel, stedse ville stræbe at vedlige-

holde og forbge den Agtelse de have erhvervet. Men

skulde nogen Dannebrogsmand fornægte den Æres-



238 Anordn, for Dannebrogsmændene. . _

1 809. følelse, som det var Vor Hensigt at oplive, saaledes at

28. Januar, han ved Domstolene vorder tiltalt eller saggiven for en

Handling der kunde medføre legemlig Straf, eller Ærens

og den offentlige Agtelses Fortabelse, da er det

Domstolenes Pligt, ufortovet derom at gjbre Indberet-

ning til vedkommende Gollegium, paa det at samme

kan foranledige Ordens-Kapitulets Forestilling til Vor

allerhoieste Resolution: om den Tiltalte eller Saggivne

indtil videre skal forbydes at bære sit Hæderstegn.

Saa maa ei heller nogen Dom, der medfører legemlig

eller vanærende Straf, fuldbyrdes paa en Dannebrogs-

mand, forinden Hæderstegnet, ifølge en af Kapitulet

" fattet og af Os sanctioneret Beslutning, er ham frataget;

hvilket dernæst uopholdeligen bor indsendes til Ka-

* pitulet. — 8)
4 For saavidt mueligt at raade Bod paa

uformuende Dannebrogsmænds trykkende Kaar, have

Vi under Kapilulets Forvaltning henlagt et Fond, af hvis

aarlige Indtægter Vi ville tildele dem iblandt Danne-

brogsmændene, som Vi efter Omstændighederne maatte

finde særdeles værdige eller trængende dertil, en aarlig

Underholdningshjelp, hvis Storrelse og Forogelse Tid

efter anden Vi i hvert enkelt Tilfælde ville bestemme,

med allern. Hensyn paa Enhvers særskilte Fortjeneste,

Kaar og Alder; hvorved fornemmeligen vil komjne i

Betragtning den længere eller kortere Tid han maatte

have staaet i Vor Tjeneste, eller været benaadet med
Dannebrogsmændenes Hæderstegn. Og skal denne

Underholdningshjelp i intet Tilfælde kunne sælges,

pantsætles, eller belægges med Arrest, ei heller deri

kunne gives Udlæg; paa det at den desvissere maa

komme dem til Gode, hvem Vi allern. . tildele samme.

.— 9) Naar en Dannebrogsmand ved Doden afgaaer,

er det Pligt for alle der paa Stedet værende Danne-

brogsmænd, at følge ham til Graven; og bor det Hæders-

tegn, ham var forundt at bære, lægges over hans Lig-

kiste paa en sortovertrukken Pude, Det aftages , naar

han nedsænkes i Jorden, og indsendes af vedkommende
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Foresatte til Vort -Ordcns-KapituL — Fremdeles ville Vi, *809.

at en Sum, lig den Underholdningshjelp, der efter ^f~^^.
loregaaende § var den afdøde Dannebrogsmand aarligen

tillagt, skal udbetales hans Bo, for eet Aar fra Dods-

dagen at regne; samt at Ovrigheden paa Stedet skal

bære Omsorg for, at Bekostningen lil hans larvelige,

men hædrende Jordefærd deraf udredes. — 10) Endelig

haver Vort Ordens - Kapilul til hvert Aars 28. Junii

allerund. at indberette Os de forventende gode Følger

af Vore om Dannebrogsmandene allern. givne Befalin-

ger, samt hvad videre dermed maatte staae i nogen

Forbindelse. Givet i Vor kongelige Residentsstad Kjo-

benhavn den 28. Januarii 1 809.

Kongelig Resolution ang. Islands Forsyning s. Febr.

med Kornvarer. Khavn den 3. Febr. 1809. —
I Forestilling 81. Januar melder Rentekammeret, at efter Re-

sol. 12. Febr. 1808 havde ingen Handlende meldt sig til at

foretage Expedition til Island. Resol. 6. Mai 1808 havde der-

for tilladt den grønlandske Handelsadministration at sende en

Expedition til Island fra Throndhjem. Senere meldte Busch

6ig og erholdt ved Resol. 4, August 1808 Assurance, samt

ifølge Resol. 1. Novbr. s. A. Præmie å 1 Rd. pr. Tønde Rug. —
Expeditionen fra Throndhjem var afgaaet til Island i Septem-

ber s. A. Buschs Expedition var afgaaet fra Aalborg og laae

i Norge for at overvintre og i næste. Foraar at gaae til Island.

Men det af Knudsen og Peschier afsendte Skib var under Ha-
varie indkommet til Egersund i Norge og Ladningen solgt i

. Christianssand. Kammeret havde derfor forsøgt at skafle flere

Expeditioner tilveie , men forgjæves , Jaf Mangel tildeels paa

Skibsleilighed og tildeels paa de nødvendige Vareartikler". —
Da nu Kammeret ansaae Island i høi Grad trængende til

Provisioner, havde den indhentet Realisations-Commissionens

Betænkning. Denne ansaae det under de nærværende Om-
stændigheder for umuligt, at tilveiebringe private Expeditioner

til Island, og foreslog at sende om muligt 4 Skibe for kongelig

Regning, eet til hver af Landets Fjerdinger, hvilket den grøn-

landske Handelsdirection bedst meentes at kunne besørge, naar

den fik de behøvende Penge forskudte. Fremgangsmaaden
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foresloges at maatte blive den samme som ved Færtferne, nem-

lig at opskibe Varerne til Norge om Vinteren, for derpaa tidlig

om Foraaret at sendes derfra til Island. Man meente ogsaa,

at et Forscig kunde gj fires med Expedition fra Bergen, da

man der kunde skaffe, om ikke Korn, saa dog Liner o. s. v.

tilveie. — Kammeret var enigt i, at man burde overdrage den

grønlandske Handelsdirection Udførelsen, at man burde sBge

at faae Expedition istand fra Bergen, samt tillige opsende de -

to Skibe, som havde været opbragte i England, men nu vare

frigivne, fra Kjebenhavn naar de kom tilbage; Kammeret

vilde da correspondere med Generaltoldkammeret og Commis-

sionen for Sjællands, Lollands og Oernes Providering. Da
Collectpengene vare udlaante maatte Pengemidlerne udredes

af Kongens Kasse. — Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot.

90, Nr. 14.

Vi ville allern. have Vort Rentekammer bemyndiget

til, paa den allerund. indstillede Maade, at foranstalte

og drage Omsorg for, at 4 Skibsladninger Kornvarer

og andre Fornodenhedsvarer afsendes til Island; dog

ville Vi, at Udskibningen af de to Ladninger, som er

N fonyslaaet' at skee her fra Staden, saavidt mueligt heller

skal soges iværksat fra Jylland, Slesvig, Holsteen eller

Fyen, da Vi, saalænge^ Gothenborg er et Tilholdssted

for fjendtlige Krydsere, ansee en Udskibning herfra at

være mest Fare udsat. Kjobenhavn den 3. Febr. 1809.
t %

é

-*Htå£iåS~ »' * r'* ^HMti

s 28. Febr. Cancellie-Plakat ang. Medicin som kan sælges

Uden Recept. Khavn den 28. Februar 1809. —
Publiceret ved Lanclsoverretten i Island den 7. August 1809,

og Rubrum trykt i Landsoverrettens Publicanda Nr. 5, S. 49.

Canc. 2. Depart. Registr. X, ?7 b (1809, Nr. 259). Original-

Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1809, S. 18-19; Schou

XV, 183—184. Coll. Tid. for 1809, S. 138—140.

Plakat, hvorved bestemmes, hvilke af de i Requi-

sition satte Lægemidler det maa tillades Apothekerne
J

at udsælge uden Recepter. *

Ligesom Hans Majestæt ved allerb. Resol. af 19,

Septbr. f. A. har forbudet al Udsalg fra Apothekerne
f
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af de i Requisition satte Lægemidler, undtagen efter

authoriserede Lægers Forskrifter ; saaledes har det, un-

der 24. dennes, behaget Allerhoistsamme at tilfoie fol-

gende Indskrænkninger i dette Forbud: At det kan

tillades Apothekerne ved det saakaldle Haandkjob, eller

uden Recepter, indtil for 24 Sk. af Gangen, at udsælge N

folgende Sorter af de i Requisition salte 41 Læge-

midler, nemlig: ,

I) Campher. — 2) Campjier-Olie. 3) Linimen-

tum volatile camphoralum. — 4) Spiritus Vini campho-

ratus. — 5) Liquor nervinus. — 6) Balsamus sapona-

ceus. — 7) i'ulvis temperans camphoratus. — 8) Pulvis

Rhabarbari. 9) Pulvis Infantum. - 10) Tinctura Rhei

aquosa. — 11) Syrupus Rhabarbari. — 12) Asa Foetida.

— 13) Manna og Syrupus e Manna. UjMagnesia. —
15) SaL anglicanum. — 16) Folia Sennæ. — 17) Infu-

sum Sennæ compositum. — 18) Semen Sabadillæ. —
19) Succus Liquiritiæ. — 20) Gelatina Liquiritiæ. —
-I) Pulvis dentifricius. — 22) Emplastrum Diachylon

compositum. — 23) Empl. Diach. saponalum. - - 24) Empl.

Diach. de Meliioto. 25) Empl. Diach. de Minio. —
2b) Empl Diach. vesicatorium. — 27) Oxymel squilliti-

cum. — 28) Tinctura Benzoes composita. — 29) Un-

guenlum 'Cerussae camphoratum. 30) Unguentum

Cerussae nulritum. - 3!) Unguenlum ophthalmicum

rubrum. — 32) Elixi^pectorale.

Hvilkel herved bekjendtgjores til alle Vedkommendes
Efterretning og allerund. Efterlevelse., Det kongelige

Danske Cancellie den 28. Februarii 1809.
i

Kongelig Resolution ang. Opsendelse af Rigs- 3 Maru.

banksedler til Island. Khavn den 3. Marts 1809.
— Iffelge Resol. 15. August 1787 blev i nogle Aar, og sidst i

Aaret 1798, oversendt aarlig 3000 Rd. Ved Resol. 18. Juni

1800 blev Oversendelse af 6000 Rd. tilladt, men man havde ikke

gjort Brug deraf siden 1802, da saameget var indkommet, at

ni. & 16
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man ikke alene ikke behttvede at. sende noget , men at der

endog i forrige Aar var Beholdning af omtrent 35,000 Rd. —
En Skipper Hansen, som den engelske Caper, der kaldte sig

Geneiallieutenant Baron Hompesch, og som havde
,
plyndret

Thorshavn, havde medtaget som Lods og siden afsat i Dahl

paa Sands, skulde have fortalt, at bemeldte Kaper havde gjort

en Reise til Island og bemægtiget sig i Reykjavik de ommeldte

85,000 Rd. Dette Udsagn bekræftedes, med det Tillæg, at Ka-

peren skulde i Reykjavik have „ladet sig meddele Beviis for,

at berbrte Penge vare af Kongens Oppebbrseler". Kammeret

anseer det derfor nødvendigt, at der opsendes en Sum i de i

Island gangbare Bancosedler ,, hvilken Sum formenes ikke at

kunne være mindre end 30,000 Rd. , da de staaende Udgifter

alene beltfbe aarligen henimod 20,000 Rd. , hvortil kommer

det ved Resol. 21.' Juli 1808 bevilgede Forskud af 3—4000 Rd.

til Tugthuset og 6000 Rd. util Natural-Produkters Indkjiib for

de Fattige" (Forest. 28. Februar). - Rentek. Norske Relat.

og Resol. Prot. 90, Nr. 21.
x

Vi bifalde allern., at indbemeldte 30,000 Rd. i

Banksedler maae opsendes til Island, fordeelle paa flere

Skibe; dog ville Vi, at disse Banksedler af Vort Finants-

collegium skulle foranstaltes betegnede med et Mærke,

saaledes at de ikke kunne blive Fjenden nyttige, saa-

fremt de enten paa Overfarlen eller i Landet selv af

ham skulde bortroves. Kjbbenhavn den 3. Martii 1809.

C s

n. Marts. Rentekamfoer-Skrivelse til Stiftamtmand Greve

Trampe, ang. Forslag om en Laane-Indretning

for Island. Khavn den 11. Marts 1809. —
Rentek. Isl. Copieb. 1, Nr. 89.

Det af Hr. Kammerherren under 10. Januar sidsti.

til Kammeret indsendte Udkast til en (interimistisk al-

mindelig Laane-Indretning for Island, er herfra allerund.

bleven Hans kgl. Majestæt foredragen, og har det allern.

. behaget allerhbistsamme derpaa mundtlig at resol-

vere: at da Island under nærværende Conjunkturer

ikke kan vente nogen betydelig Tilfbrsel af Nødven-

digheds-Vare fra de danske Stater, Land- og Sobruget
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altsaa maa afgive det Fornodne til Indbyggernes Under- 1809.

holdning, saa at Betaling med Penge sjelden vil kunne j^^^T
udfordres for andre end de Embedsmænd, der nyde

Gage af den kongelige Kasse, ligesom der ogsaa ved

kgl. Resol. af 2 1. Julii f. A. er foreskrevet, hvorledes

der i Almindelighed maa sorges for de Fattiges Under-

holdning, saa ansees den foreslagne Laane- Indretning

for Island ikke at være fornoden. Derimod tillades

det Amtmændene der i Landet, naar og lorsaavidt det

rnaatte behoves, at give eller anvise Indbyggerne' pas

•

sende Credit paa Betalingen for Fiskeliner, Angler, Jern, -

*om de Vare-Sorter der ere fornodne til deres Nærings-

drift, og som overfores der til Landet fra de danske

Stater. Hvilket tjenstl. eommuniceres Hr. Khren til be-

hagelig Efterretning og derefter fbiende Foranstaltning.
,

Rentekammeret den \\. Marts 1809.
* i

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Greve n. Marts.

Trampe, ang. Forslag om Forsvarsvæsenet i Is-

land. Khavn den 11. Marts 1809. — Rentek.

Isl. Copieb. 1, Nr. 88. '

Hvad det har behaget Hr. Khren ved Skrivelse af

22. Oktober f. A. at foreslaae, angaaende et Forsvars-

væsens Organisation i Island imod fjendtlige Kaperes*

Rbverier, samt det fornodne Armaturs og Ammunitions

Oversendelse dertil fra det nordenfjeldske Norge, er

allerund. bleven Hans kgl. Majestæt refereret, og har
det derpaa allern.' behaget allerhbists. mundtlig at til-

kendegive, at af de i Norge værende Armatur- og

Ammunitions- Sorter Intet derfra kan undværes eller

tillades bortfort andensteds hen; og da Folkemængden
end ikke. i Reikevig, som saavel med Hensyn til Vare-

Oplag, som fordi at den kgl. Jordebogskasse der maa
være, er det vigtigste Sted, og hvor et saadant For- x

svarsvæsen som det ommeldte mest benovedes, er i

Stand til al afgive saa meget vaabendygtigt Mandskab,

16*
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1809. som udfordredes til al afværge el armeret Skibs fjendt-

—^TT^T liee Anereb, saa kan nu for Tiden det cjorle Forslag
11. Marts. h

* '
..j r>

ikke approberes, eller Noget i denne Henseende være

at forelage. Hvilket tjensll. formeldes Hr. Kammerherren

til Svar og behagelig Efterretning. Rentekammeret den

11. Martii 1809.

i

7. April. Kongelig Resolution ang. Frigivelse af Trans-

port-Tjeneste for de til Island bestemte Skibe.

-Khavn den 7. April 1809. — Brigskibet Freden,

tilhdrende Orum & Wulfi', var sat under Embargo til Trans-

port i kgl. Tjeneste, Handelshuset stfgte om dets Frigivelse

Ibr at fore Provisioner til Island. Kamineret anbefalede Ah-

sogningen til Admiralitetet, og uagtet de til Island bestemte

Skibe ikke vare blandt de udtrykkeligt, frigivne, havde dette

Collegium givet Befaling til Holmen, at Skibet kunde istand-

sættes og lades , i Forventning af at Kammeret , inden det

lagde ud af Bommen, vilde soge at udvirke Frigivelse for det

^ Forestill. 6. April). — Rentek. Norske Belat. og Resol. Prot.

90, Nr. 26.

Vi ville allern. have tilladt , at indberneldte Brig-

skib, Freden kaldet, saavel som andre enkelte Skibe,

hvis Bestemmelse beviisligen er at fore Provisioner lil

Island, maae fritages for Requisitioh til Transport i Vor

. Tjeneste. Kjbbenhavn den 7. April 1809.
i

\ S
s t

6. Mai. Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, Grev Trampe, ang. det islandske Sprogs

Anvendelse ved Overcriminalretten i Island. Khavn

deil 6. Mai 1809. — Cane. 8. Depart. (Norske Justits-

DepartO Brevb. 1809, Nr. 501.

P. M. I Gjensvar paa Hr. Kherres Skrivelse, dat.

28. Deebr. f. A., hvori De foresporger, om ikke Sager-

nes Procedure for Islands Overeriminalret bor skee i

del danske Sprog, og Rollens bomme ligeledes i detle

Sprog affattes, skulde inan tjensll. melde, at der i saa
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Henseende vil blive at forholde i Overeensstemmelse

med det, som i i 6. § I Forordn, af H. Juli 1800 er

bestemt angaaende Sagfbrelsen for Landsoverretten i

Island. Det kgl. Danske Gancellie den 6. Maji 1809.

I

Cancellie-Circulaire til samtlige Stiftamtmænd,

Amtmænd m. v. i Norge, ang. Appel af Domme

over Umyndige. Khavn den 9. Mai 1809.

Dette Cancellie-Circulaire findes ikke at være sendt til Island,

men er her optaget i Henhold til For. *2. November 1798. —
Canc. 3. Departem. (Norske Justits-Departem.) Brevb 1809,

Nr; 5u.
; ;

-

- :;Mj;"r4f!^ '«liÉF^
P. M. Ifb'lge For. af 2. November 4798 maa ingen

Dom, hvorved en Umyndig er til funden legemlig Straf

af den Natur, al Appel kan finde Sted, fuldbyrdes, forinden

den af vedkommende Ovrighed er indsendt til Cancel-

liet, hvis Pligt det er at paaskjbuue, om den skal ind-

ankes til bBiere Ret eller ikke. Da det imidlertid, for-

medelst Posternes nuværende usikkre og langsomme

Gang, undertiden kan indtræffe, at lang Tid medgaaer

inden Gancelliels Uesolution i ovenmeldte Henseende

kan erhverves, hvilket forlæriger de Tiltaltes Arrest og

foraarsager det Offentlige forøgede Udgifter, saa har

dette Gollegiuii) fundet sig foranlediget til, ved allerund.

Forestilling til Hans Maj 1

., at andrage paa en provisorisk

Forandring i Henseende til forberorte Lovbestemmelse.

— Hans Maj 1
, har derpaa ved Resol. af 24. f. M. allern.

bifaldet : at det indtil videre maa overlades til vedkom-

mende Overøvrigheder i Norge i slige Tilfælde at paa-

skjonne, hvorvidt Appel af de afsagte Domme bor finde

Sted eller ikke, og at foranstalte saadan Indankning,

naar dertil maatte findes grundet Anledning. — Hvilken

allerh. Resolution Cancelliet herved tjenstligst skulle til-

melde (Tit.) til fornoden Efterretning. Det kongelige

Danske Cancellie den 9. Maji 1809.

i
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^09. Stiftamts-Plakat ang. Tomthusmænd og Strand-

11. Mai. siddere. (^Reykjavik) den 11. Mai 1809. —
see under Rentek. Skriv. 30. Juli (kgl. Resol. 21. Juli) 1808,

ovenf. S. 208 Anm. 1.

12. Mai. Stiftamts - Plakat ang. Lydighed mod Rep-

Styrerne. (Reykjavik) den 12. Mai 1809. —
see under Rentek. Skriv. 30. Juli (kgl. Resol. 21. Juli) 1808,

ovenfor S. 212 Anm. 3.

is. Mai. Kongelig Resolution ang. Laan til en Expe-

dition til Island. Khavn den 13. Mai 1809. —
I Finants-Collegii Forestilling 9. Mai bemærkes, at Kjobmand

N. Lambertsen fra Orebakke havde tilbudt et fra England

<
,

frigivet Skib til at overfore Provisionsvarer til Island for kgl.

Regning. Den islandske Handels - Realisations - Commission

vilde vel ikke indlade sig paa at fragte for kongelig Regning,

men anbefalede Lambertsen til at erholde et Laan for at gjore

denne Expedition for egen Regning: han havde da ogsaa i

den Hensigt anholdt om et Laan af 6000 Rd. og angav sin

Formue til 28,564 Rd. -- Hans Gjeld var kun til Realisations-

fonden og Collectpengene 16000 Rd. - De 6000 Rd. tilbttd

han at betale tilbage med Renter 6 Maaneder efter at Skibet

^ med Ladning var kommet tilbage til Kjbbenhavn, men i modsat

Fald, hvis han ikke skulde faae Skibet lykkelig tilbage, da

eet Aar efter at Danmark havde faaet Fred; ligeledes tilbod

han anden Prioritet efter de 16000 Rd. — Finantscolle°iet

foreslaaer, at Realisations-Commissionen bemyndiges til at be-

vilge Laanet mod den tilbudte Sikkerhed, og paa Betingelse,

at Laanet betales tilbage med Renter naar Ladningen er an-

kommen til Island og der realiseret, samt at Skib og Ladning

holdes forsikkret mod SOskade. — Finarits-Colle»iets Forestil-

linger med derpaa faldne kongelige Resolutioner fra 1 . Januar

til 30. Juni 1809, Nr. 195.

Vi ville allern. have den islandske og finmarkske

Handels-Realisations-Commission bemyndiget til, at fore-

strække Kjobmand Lambertsen med et Laan af 6000 Rd.

til indbemeldte Expedition til Island, paa de Vilkaar

I
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og Betingelser, som af Vort Finants Collegium allerund. 4 809.

erc indstillede. Kjb*benhavn den 13. Maj i 1809.
lo. Mai.

Stiftamts-Plakat ang. Opfordring til Benyttelse

af indenlandske Produkter m. v. (Reykjavik)

den 15. Mai 1809. — see under Rentek. Skriv. 30.

Juli Ckgl. Resol. 21. Juli)' 1808, ovenfor S. 210 Anm. I.

15. Mai.

Cancellie - Skrivelse til Justitiarius i Lands- 20. Mai.

overretten, Magnus Stephensen, ang. Fangers

Bevogtning, Boder m. v. Khavn den 20. Mai

1809. — Publiceret ved Landsoverretten i Island den 7.

August 1809, og Indholdet (paa Islandsk) trykt i Landsoverret-

tens Publicanda Nr. 5, S. 50. — Canc. 3. Depart. (Norske

Justits -Departem.) Brevbog 1809, Nr. 568. Fogtm. VII. 1,

411-412.

P. M. Hr. Etalsr. har i Skrivelse af 17. Decbr.

f. A., i Anledning af Reskriptet dateret 25. '.Julii 1808,

angaaende Forandring i Delinqventsagers Forfølgelse og

Afstraffelse paa Island, hos dette Collegium forespurgt,

om ikke Repstyreren. naar han selv paatager sig at

bevogte Delinqventer, bor for Bevogtningen, ifolge Re- v

skriptets 3. Art., nyde 1 Kd. ugentligen, og Fangens

Underholdning herforuden betales ham, samt om ikke
'

de i meerbemeldte Reskripts 11. og 12. Art. foreskrevne

Boder af 9 Rd. for forsle og 18 Rd. for anden Gang

begaaet Hoer, samt Leiermaalsbbder, hvilke forhen horte

under Sagefalds -Forpagtningen
,

nu, efter samme Re-

skripts i. Art., bor henlægges til Sysselets Sagefalds-

kasse, og derimod de andre Boder fra % til 10 Rd.,
,

•som for, efter Reskriptet af 15. Martii 1780, skulle deles

imellem .lustitskassen og de Fattige, nu alene btir til-

falde Justitskassen.— I Gjensvar herpaa skulle man
ikke undlade tjenstl. at melde, at der i Overensstem-
melse med de Bestemmelser, fornævnte Reskript inde-
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1809. holder, bliver i begge Tilfælde al. forholde som om-

^TTT-" spurgt. — Det konceliae Danske Cancellie den ' 30. Maji
20. Mai. r &

'
J

1809

20. Mai. Kongelig Resolution ang. Islands Fritagelse

for Bidrag til Indqvarterings - Omkostninger.

\Khavn den 20. Mai 1809. - I Rentek. Forestilling

16. Mai foreslaaes Repartition at* den Deel af de fra 1 Januar

1805 til 31. Decembr. 1807 medgaaende extraordinaire Ind-

qvarterings-Omkostninger m. v., der ikke ved de allerede skéte

Repartitioner er erstattet den kgl. Kasse saavel i Danmark

som i Hertugdommerne og Norge, „dog at Finmarkens Fog-'

derie, ligesom Island, Færo'erne og Grbnland, ogsaa for denne

Gang, ligesom tilforn, maatte fritages for at udrede Bidrag til

fornævnte Omkostninger", samt at Udskrivningen af Norge

maatte indtil videre udslettes. — Rentek. Danske Relat. og

Resol. Prot. 180$, Nr. 154. Uddrag og Resolutionen i Rentek.

Norske Reiat. og Resol. Prot. 90, Nr. 51.

Vi bifalde allern., at Repartitionen af den Deel af

de extraordinaire Indqvarterings- Omkostninger fra 1.

• Januarii 1805 til 31. Decembr. 1807, som ikke ved de

foregaaende Repartitioner er blevet Vor Kasse erstattet,

maa skee aldeles overeensstemmende med Vort Rente-

kammers nærværende allerund. Indstilling, dén Vi i Eet

dg Alt allern. bifalde Og tillade Vi derhos allern.. al

Bidraget ifolge heraf strax ved Kammer-Plakat maa ud-

skrives af Vort Rige Danmark og af Vore Hertugdommer,

hvorimod dets Udskrivning af Vort Rige Norge indtil

videre udsættes. — Kjobenhavn den 20. Maji 1809.

is. Juni. Stiftamts-Plakat ang. Forbud mod Handel med

engelske Undersaatter i Island. Reykjavik den

13. Juni 1809. — Original -Aftryk paa et Halvark i

) "s. D. Skrivelse af samme Indhold til Stiftamtmanden og

Amtmændene i Island, Brevb. sst. Nr. 565—567.
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Patentformat. Trykt paa Dansk og Islandsk i Sagnablob II, 1809.

63-66. ' 13. Juni.

Hans kgl. iMaj*. har under \). Septbr. og 30. Oktbr.

1807 1 allern. behaget paa det alvorligste at forbyde al

Handel og Samqvem med storbrittanniske Undersaatter,
'

saalænge Krigen med denne Nation vedvarer; den sunde

Fornuft lader ogsaa enhver retsindig Undersaat af den

danske Regjering 151 é', hvor strafværdigt det var, at

indlade sig i nogetsomhelst venskabeligt Forhold med

Fædrenelandets Fjender; især haaber jeg, at Erindrin-
i

'*) For. dat. Coldinghus Slot den 9. Septbr. 1807/ usom be-

stemmer, hvorledes der skal forholdes med Personer, Varer

og Andet, som under nærværende Krig med Storbritannien

bliver at anholde", er ikke publiceret i Island, og saavidt

vides ikke dertil sendt; den findes i Canc. 2. Departem.

Registr. VIII, 3Si b (-1807, Nr. 1072*)
;
Original- Aftryk i

det kgl. Skolc-Bogtrykkerie i Kiel, 10 Sider i 4*°., foruden
'

vedføiet trykt Schema til den befalede Fortegnelse, som

skulde indsendes over confiskerede engelske Varer ; Qvart-

Forr. for 1809, S. 90-96; Schou XIV, 717-718. Coll.

Tid. for 1809, S. 691- 699. — Plakat 30. Oktobr. 1807,

<t
som fastsætter Straffen for Handel og Samqvem med

Landets Fjender", er heller ikke publiceret i Island, og

saavidt vides ikke sendt derhen. Deri bestemmes: at en-

hver Slags Handel med storbritanniske Undersaatter straftes

med haardt Fængsel efter Dommerens Skjonnende, og

naar umiddelbart Samqvem derved rinder Sted, skal den

Skyldige have sit Liv forbrudt (§ 1). De Varer, der ere

Gjenstand for en saadan Handel, confiskeres, og hvis de

ei
1

findes, udredes deres Værdie af den Skyldige ^§ 2).

Angiveren nyder 50 til 100 Rd. Belønning af Kongens

Kasse, og Belobet inddrives igjen af den Skyldiges Bo

(S 3). Tillige erholder Angiveren Halvdelen af de con-

fiskerede Varers Værdie (§ 4). Canc. 2. Depart. Registr.

VIII, 361 (1807, Nr. 1218 fc

). Original-Aftryk hos Bog-

trykker J. G. F. Wendell i Rendsborg, 2 Bl. i 4'». Qvart-

Forr. for, 1807, S. 113—114; Schou XIV, 746. Coll. Tid.

for 1807, S. 726, 727.
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1809. gen om den Mængde store 02 uforglemmelige Velgjer-

~Tn ni uger, som Danmarks 02: Norges Konszer saa uafbrudt

have beviist Island, vil bolde enhver Islænder besjælet I

af hiin Fdlelse. Muligen vil dette snart vise sig; thi
j

Intet er rimeligere, end at vor O af og I il under denne
|

Krig besoges af brittiske Skibe. Almuen advares der-

for i slige Tilfælde noie al vogte sig for al Tilnærmelse

fra Indbyggernes Side til Samqvem med Skibenes
j

Mandskab; men skulde Nogen, imod min Forhaabning, i

overtræde Kongens og Fornuftens ovenmeldte Bud, kan

han ikke undgaae at tiltales lil Livs Forbrydelse. —
Islands Stiftscohloir den 13. Junii 1809.'

1

[undertegnet]. Fr. Trampe.
j

i6. juni. Stiftamts-Plakat ang. Convention om engelske

Undersaatters Handel paa Island. Reykjavik

den 16. Juni 1809. — Publiceret ved Landsoverretten \

i Island den 4. Septbr. 1809 og Rubr. (paa Islandsk) trykt i

Landsoverrettens Publicanda Nr. 5, S. 50. — Original-Aftryk I

paa et Heelark i Patentformat. Dansk og Islandsk i Sagna-

blbc II, 65-68. '

1 ~
\

Undor Dags Dato er med Chefen for en kongelig .
-

{

britisk Krigs-Brig *, Hover, Capitain Nott, vorden af mig -

/

*) Den engelske Text af Conventionen lyder saaledes, efter en

af M. Stephensen verificeret Copie, som er opbevaret i

Landfoged- Archivet i Reykjavik:

„We undersigned

Fliderich count Trampe, Francis John Nott Esqv.,

His Danish Njajestys cham- Captain of HisPritannic Maje-

berlain and Governor of the stys Sloop Rover.

island Iceland.
'

* Do hereby certify

that we have agreed to the following articles of Treaty.

Art. 1 . The commanding officer of His Britannic Ma-

jestys Sloop the Rover cannot consider the island of Ice-

land as neutral, during the present war between Denmark

and Great Britain, yet he gives his word for himself,
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indgaaet en Convention, i dansk Oversættelse saaledes 1809.

Ivdende: Juni.

MYi Undertegnede, jeg Frederich Grev Trampe,

Kongens Kammerherre og Sliflbefalingsmand over Island,

og jeg, Francis John Nott Rsqv., Gapitain paa Hans

storbritanniske Maj** Krigs-Brig Rover, gjore herved vit-

terligt, at vi have oprettet fblgende Convention:

Art. I. Jeg Capitainen for Hans storbritanniske

Maj*" Krigs-Brig Rover kan vel ikke erklære Oen Island

som neutral under den nærværende Krig imellem Dan-

nemark og Storbritannien; imidlertid giver jeg mit

officers and ships company, not to aet in an hostile man-

ner against the island of Iceland during his present stav

on the eoast, and to respect private property as well as

public institutions. — Art. 2. He also promises to pro-

tect the fishing vessels belonging to the island of Iceland

as far as in his power. — Art. 3. It will be granled to

vessels licenced and returning from GreatBritain to tråde

with the merchandises they briug with them from thence.

The same Hberty vill be admitted to brittish trading ves-

sels arriving to Iceland with the usual Bills of lading and

clearances, and they shall enjoy the same rights and pri-

vileges, as are granted to danish vessels. — Art. 4. It

shall be allowed to brittish subjects, if they wish' to

establish themselves and to tråde in the island, to do so

without taking the oath of allegrance to any other than L

their lawful sovereign the king of Great Britain, and to

remain and tråde one year after certain intelligence of

peace between Denmark and Great Britain, shall be re-

ceived by the Government. — Art. 5. The Brittish sub-

jects shall as long as they remain i(n) Iceland submit

to the existing laws, conforming to which they shall enjoy

the same liberties as Danish subjects. — Art. 6. English

and Danish vessels loaden with Iceland produce, as fish

&c, shall be furnished by the Government with necessary

clearances to proceexi to sea
v

Given under our hånds and seals at Reikevig the

16. of June 1809. >

Fr. Trampe. Fr. John Nott.

CL. S.) CL. S.)
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1809. Æresord for mig selv os de under min Commando

T^T^ staaende Officerer 02 Mandskab, al jes ikke under mil
16. Juni. D J

merværende Ophold ved dette Lands Kyster skal fore-

tage nogensomhelst Fjendtlighed imod Landet, og at

jeg skaLrespeclere saav.el privat Eiendom som offentligt

Gods. — Art. II. Gapilainen anlover ligeledes at be-

skvtte de Oen Island lilhoronde Fiskeskibe, saavidt det

staaer i hans Magi. — Art. III. Det skal vorde tillad! Skibe,

som komme tilbage fra Storbritannien med Licence, at

handle med de Vare. som de medbringe derfra. Samme

Tilladelse skal vorde indvilget brittiske Kjobmandsskibe,

som komme til Island med sædvanlige, Toldsedler og

Klareringer, og de skal nyde de samme Rettigheder og

1 Indvilgelser, som ere tilstaaede danske Skibe. —
Art. IV. Det skal vorde tilladt hriltiske Undersaallere,

som maatle finske det saa. at bosætte dem og handle

'
i Island, uden at atla^gge Troskabs- og Lydigheds - Eed

til noizen anden end deres retmæssige Konge af Stor-

britannien, 'og at forblive og handle i Landet eet Aar

efter at til Stiftet er indloben Underretning om Fred

mellem Dannemark og Storbritannien. -- Art. V. De

brittiske Undersaalter skal, saalamge som de forblive i

Island, være underkastede Landets Love, og paa samme

Maade nyde Friheder, som danske Undersaalter. —
1

Art. VL Danske og engelske Skibe, ladte med islandske

Produkter, saasom Fisk m. v., forsynes fra Stiftet med
fornodent Klarerings- Beviis til at gaae til Soes ti

Hvilken oprettede Convention saaledes herved til almin-

delig Efterretning bekjendtgjores. Islands Stifls-Contoir

den 16. .lunii 1809.

[undertegnet], Fr, Trampe.

19. Juni. Kongelig Resolution ang. Laan til islandske

Kjobmænd for at bringe Tilforsel til Island. Khavn

den 19. Juni 1809. — Ifolge af Resol. 3. Febr.

1809 vare tre Ladninger for kgl. Regning afsendte til Island:
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een fra Bergen, een fra Christianssand og een fra Khavn ved -1809.

den grbnlandske Handels-Directions Foranstaltning. Desuden- -

vare 6 a 8 Skibe for privat Regning bestemte at udgaae t41 *®i ^um -

Island med Kornvarer og Cargaisoner. — Kjtfbmand K. Isfjord

havde nu , ved en af Trampe anbefalet Ansøgning
,

sogt et

Laan paa 12000 Rd. af Kongens Kasse, for at udrede et hans

i Aaret 1807 paa Hjemreisen fra Island til Engelland opbragt, *

men derfra frigivet Skib, med en Ladning Levnetsmidler og

andre Fornødenheder, til Island. - Kjobmand Hovisch tilbrid

ligeledes til Fragt for kgl. Regning wet ham til horende, ogsaa

til England opbragt, men drr frigivet og nu i Aalborg liggende

Skib af 47 Commerce-Læsters Drægtighed" ; 32 til 40 Comm.
Læster i dette Skib vilde han overlade til Overførsel af For-

ncJdenhédsvarer til Hofsos,
<t
da han, i hvor meget han end •

finsker det, ikke selv kan udrede Skibet med det Fornødne,

siden en saadan Expedition vilde koste J 5.000 til 20,000 Rd.,

hvilken Sum han ikke kan tilvejebringe, efterdi hans Formue
er i Island, og han derfor maa indskrænke sig til at benytte

nogle faa Læster i Skibet, dem han i Tilfælde af Skibets Be-
tragtning beder sig forbeholdne". — Kammeret antog, at de

ovenmeldte 9-11 Ladninger vilde være tilstrækkelige for Is-

land i dette Aar, men for at være forsynet til næste Aar, an-

tog det for rigtigt at benytte de gjorte Tilbud, dog, da pri-

vate Expeditioner var at foretrække for saadanne for kongelig-

Regning, anbefaledes, at Hovisch blev tilstaaet saameget han.

behøvede, til Laans af Kongens Kasse (Forest. 15. Juni). —
Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 90, Nr. 59. i

Vi bevilge allern., at de islandske Kjfibmænd Is-

fjord op Hovisch forundes Laan af Vor Kasse, den Fbrsle

af 12000 Rd., og den Anden af saadan Sum, som hau

uomgjætigéltgen maatte behove, for al de kunne expe-
<lere de inclbemeldte dem respectiVe tilhørende Skibe
med Korn og Fornødenhedsvarer til Island; Alt under
de Vilkaar og Betingelser, som af Vort Rentekammer
allérund. ere indstillede. - Kjobenhavn den 19. Junii

1809.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester- u. Juli.

Amtet, Stephan Stephensen, ang. Omkostningerne
ved Akters Forsendelse i Island. Khavn den

\
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1809. 11. Juli 1809. — Canc. 3. Departem. CNorske Justits-

Yp""^^ Pepartem.) Brevb. 1809, Nr. 831.

P. M. 1 Skrivelse dat. 24. Febr. 1807 har Herr

Amtm. forespurgt, om De af Juslilskassen maa anvise

de Omkostninger, som medgaae til Forhorers og Akters

Afsendelse i Delinquent- og Justits- Sager, eller om De

til deslige Sagers Befordring maa oppebie den ordi-

naire Posts Gang. —
• Foranlediget heraf skulde man,

efter at have desangaaende brevvexlet med det kgl.
I

Rentekammer, til behagelig Efterretning tjenstl. melde,

at dette Slags Omkostninger kan afholdes af Justits-

kassen i de Tilfælde, hvor Postens for sildige Frem-

og Tilbagegang maatte gjSre Saadant fornbdent. — Del

kgl. Danske Cancellie den 11. Julii 1809 1
.

2i Juli. Reskript til Stiftamtmanden og Biskoppen

over Island, ang. Brugsjord for Domkirkepræsten

i Reykjavik. Khavn den 21. Juli 1809. —
Canc. 1. Depart. Registr. (1809, Nr. 218}/

,

Fogtm.

VIL I, 439. P. Pétursson Hist. Eccl. Island. S. 118—114

Qrett. 213-214).

Frederik den Sjette &c. V. S. B. Vi have allern.

ladet Os foredrage en af eder til Vort Danske Cancellie

indsendt Ansbgning fra Præsien til Reikevigs Domkirke

/ i Vort Land Island. Hr Brynjolv Sivertzen , hvori han

har andraget, at der ingen Præstegaard i Reikevig exi-

sterer, og at han derfor, da hans Embede gjor ham
- det nbdvendigt at boe i eller ved Reikevig, har maattet

boe som Leilænding paa Gaarden Sel, da hans Mensal-

gaard Breidholt ligger for langt borte « Paa Grund heraf,

og da hans Embeds-Indkomster ere ringe i Forhofd til

Stedets Dyrhed, hvortil kommer, at hans Formænd,

Domkirkepræsterne paa Skalholt, havde alle fri Bopæl,

har han derhos allerund. ansogt, deels om at faae ud-

l

) s. D. Comniunication til Rentekammeret. — Brevb. sst.

Nr. 820.



Besku ang. Bhugsjord i ReykjavIks Kald. 555

lagt en fri Brugsjord til Embedet, hvortil han har fore-

slaaet fornævnte Gaard Sel, \Jer tilhorer Reikevig Dom-

kirke, og deels om Hjælp til en Præsteboligs Opforelse.

— Efter al have taget denne Sag, tilligemed eders og

Vort Rentekammers derover afgivne Betænkninger og

Sagens bvrige Omstændigheder, i Overveielse, give Vi

eder hermed tilkjende, at Vi herved allern. bifalde, at

forommeldte Gaard Sel maa forundes Domkirkepræsten

i Reikevig, Hr Brynjolv Sivertzen, og Eftermænd i Em-

bedet, til fri Brugsjord, den førstnævnte Hr. Sivertzen

ogsaa for den forbigangne Tid, i hvilken han har været

Præst i Reikevig, samt at den af Hr. Sivertzen paa.

Stedet opforende Præstebolig, naar den efter lovlig

Syns- og Taxations-Forretning af Biskoppen befindes at

være forsvarlig og anstændig Præstegaard, maa godt-

gjores saavel ham som de efterfølgende Præster til

Reikevig Dqmkirke ved deres Fratrædelse af Efter-

mændene med en i Forhold lil Bygningens Storrelse

og Værd passende Kjbbesum. Derefter ! eder aller-

underd. have at rette, og Vedkommende Saadant lil

Efterretning at tilkjendegive. Befalende &c Kjoben-

havn den 24. Juli! 1809.

1809.

21. Juli

Kongelig Resolution ang. Stipendium . for en ^ juå

Studiosus GUrnrgiaB fra Island. Khavn den 27.

Jllli 1809. — I Universiteu-Directionens Forestilling 24.

Juli indstilles, at Stud. Chirurg. Frederich Olsen, som, efter

at have nydt deels privat Underviisning, deels Underviisning i

den offentlige Skole i Island, havde været to Aar paa Reisen

'

f\
Khavn

< men ikke offentlig deponeret, maatte erholde det

iftilge kgl. Resol. 14. Januar 1803 tilstaaede Stipendium for

chirurgiske Studenter fra Island, fra 1. Mai d. A. . imod at

-
han ved hvert Halvaars Slutning godtgjør med Attester fra

sine Lærere, at han med Flid og Held fortsætter de chirur-

giske Studeringer, samt forpligter sig til efter disses Fuldendelse

at vende tilbage til Island. - Univ. Direct. Forestillinger for

Aaret 1809, Nr. 182

Vi bifalde allern., at Islænderen Frederich Olsen,
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1809.^ som agter at studere Ghirurgien, maa, uagtet han ei

^7 Juli
^ar ta^et ^xamen artium^ for 3 Aar tilstaaes Plads paa

Regentsen, samt dobbelt Communitets-Stipendium, alt

under de Vilkaar, som i Indstillingen allerund. ere fore-

slaaede. — Khavn den 27. Julii 1809.
*

f

Is . K^J8Bé TfH 4 * •
' \ "i^ " — • *• C* fifi^rj^nl r % •

29. juli. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

ang. Kj endelser til Hospitalerne for Ægteskabs-

Bevillinger. Khavn den 29. Juli 1809. —
Canc. 8. Depart. (Norske Justits-Depart.) Brevb. 1809, Nr.

921. Fogtm. VIL 1, 447.

P. M. Deres Hdiærv. har i Skrivelse af 25. Maris

sidsti. hos Cancelliel forespurgt Dem om, hvorvidt de

ved Forordn. 27. Mai 1746 bestemte Kjendelser til Ho-

spitalerne for Bevillinger til Ægteskaber imellem Beslæg-

tede kan ansees .hævede ved den første Afdeling af

. For. 23. Mai 1800. - I Gjensvar herpaa skulde man

tjenstl. melde, at de omspurgte Kjendelser blot blive

at erlægge af dem, som igjennem Cancelliel erholde

Bevillinger til Ægteskab i de forbudne Grader. — Det

kgl. Danske Gancellie den 29. Julii 1809.

J

s. August. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Omkostningerne ved Kagstrygning i

Tugthuset i Island. Khavn den 5. August 1809.

— Canc 3. Depart. (Norske Justits-Depart.) Brevb. 1809,

Nr. 962. Fogtm. VIL l, 447.

P. M. Hr. Stiftamtm. har, i Skrivelse dat. 3. Marts

1807, andraget paa, at 'Belobet af de Omkostninger,

som Tugthuskassen i Island har haft derved, at adskil-

lige sammesteds til Kagstrygning dbmte Forbrydere

have udstaaet denne Straf ved Tugthuset, isledetlor i

det District, hvor Misgerningen blev begaaet, maatte,

forsaavidt disse Omkostninger i de, for bemeldte Tugt-
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huskasse aflagte, endnu udeciderede Regnskaber kunne 1809.

befindes at være forte samme til Udgift-, foranstaltes
5

"

YugusT
refunderede veck' Ligning paa de vedkommende Amter,

samt at slige Omkostninger i Fremtiden forskudsviis

raaatle afholdes af Justitskassen, og derefter paa den '

foreslagne- Maade aarlieen refunderes. — Efter at Can-

celliet om denne Sag har corresponderet med det kgl.

Rentekammer, skulde man herved til behagelig Efter-

retning og videre foiende Foranstaltning tjenstl. melde,

at dette Collegium aldeles bifalder ovenanførte Forslag

til de omhandlede Omkostningers Bestridelse. — Det

kgl. Danske Cancellie den 5. August 1809 1
.

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over 15. August

Island, Grev Trampe, ang. Districtslægers Fri-

tagelse for at holde Fattiglemmer. Khavn den

15. AugUSt 1809 2
. :— Canc. 3. JJepartem. (Norske

Justits -Departem.) Brevb. 1809, Nr. 1052. Fogtm. VII.

1, 455. '

. P. M. Paa Grund af Hr. Khres Forestilling, dat.

12. Januarii 1807, hvorover man nu har imodtaget det

kgl. Rentekammers Betænkning, bifalder Cancelliet her-

ved: at samtlige Ghirurger/ i Island fritages for at mod-

tage i deres Boliger til Underholdning fattige Repslem-

mer, eller saakaldte Sveitar- Omager, imod at de dog,

efter Statuten, svare de sædvanlige Rettigheder, over-

eensstemmende med Anordningen af 17. Julii 1782.—
Hvilket man herved tjenstligst skulde tilmelde Hr.'Khre

til behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjorelse,

ligesom vedkommende Amtmænd herom i Dag ere til—

') s. D. Commmiieation til Rentekammeret. — Brevb. sst

'*) Canc. Skriv. 7. Novbr. 1818.

ru. b. 17
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1809. skrevne, forsaavidt deres Embeds-Dislricter vedkommer.
-7^-—

• Det kel. Danske Gancellie den 15. August 1809 *.

15. August.
53 °

V

22. August. Convention ang. engelske Undersaatters Handel

og Forhold i Island. Reykjavik 22. August 1809.

— Publiceret ved Landsoverretten f Island den 4. Septbr. 1809

og Rubrum trykt i Landsoverrettens Publicanda Nr. 5, S. 50.

Et Exemplar i Landfoged- Archivet i Island er paategnet af

Stiftsprovst Markus Magnusson at være oplæst ved Domkirken

i Reykjavik 10. Septbr. 1809. — Original-Aftryk i Island paa

et Heelark i Patentformat, og trykt i Sagnablob II, 71—74.

Samninguu 12
milli Hans kominglcgu dbnsku Iiåtignar

etazra&s og justitiarii å Islandi, Magnusar Stephensen,

') s. D. Cancellie-Skrivelse af samme Indhold til Amtmæn-

dene i Island, Brevb. sst. Nr, 1050—1057; Communica-

^. tion s. D. til Rentekammeret og til Sundhedscollegiet,

Brevb. sst. Nr. Id40— 1041.

2
) Den engelske Original lyder, efter en af Magnus Stephensen

verificeret Afskrift, saaledes:

uAgreement between His royal Danish MajestysCoun-

cellor of State ,

N and Cliief Justice of Iceland . Magnus

Stephensen, and His Danish Majestys BailifY in the west-

County of said island, Stephan Stephensen, of the one

part, the IiQnorable Alexander Jones, Captain of His Bri-

tannic Majestys Sloop of war the Talbot, and Samuel

Phelps, of the City of London, Esqvire, of the other part.

Art. 1. All proclamations, laws, appointments &c. &c,
' made by Mr. Jo'rgen Jdrgensen since his arrival in this country

to be abolished and totally null and void, from the moment
this agreement is signed. — Art. 2. The former Govern- <

ment to be perfectly restored, and the Government to

N devolve upon the said Lord Chief Justice of Iceland, and

the said Bailiff' of the west-County of Iceland, native Ice-

landers, they being the next in power to the late Gover-

nor Count Trampe. — Art. 3. All officers under the

Danish Government are at liberty to return to their Of-

fices. — Art. 4. The Government shall be responsible for

the Protection of all the British Subjects, and property,
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i

og Hans konunglegu donsku håtignar amtmanns i vestur- 1809.

amti lébrar eyjar, Stephåns Stephensen, af aunari hålfu, 22. August,

og håvelborins Alexanders Jones, capitains å Hans bret-

lenzku håtignar striosskipi the Talbot, og Samuel Phelps,

fra Lundiinaslao, Esqvirs, af hin ni' hålfu.

that now is and may be on the island, and that all trans-

gressions, theft and personel assaults, committed against

British Subjects or their property, shall be punished with

the same Rigour, and according to the same laws, as if

the property belonged to natives. — Art. 5. No Batteries

to be erected (and the Battery now at Reikevig to be

destroyed) no railitia to be raised on the Iceland or the

Country in any way to be fortified or armed. — Art. 6. All

officers or other persons, either armed or unarmed, which,

during the late events, have taken part with Mr. JOrgen

Jørgensen, shall no longer be in employment, but their

persons and property in every respect (or whomsoever

or of whatever nation they may be) shall be respeeted

and protectecl the same, as other persons or natives. —
The Convention between Count Trampe and Captain Nott,

of the 16. June last, shall be in full force and be pub-

lished throughout this Country, together with this Agree-

ment, without delay. — Art. 7. All Merchants houses,

which are snut up in . this Countiy, shall immediatly be

opened, and the merchants of the Island be permitted to

continue or carry on their tråde as fonnerly. — Art. 8. All

Danish property and public money to be restored.

As witness our hånds and seals this twenty second
day of August, one thousand eight hundred and nine.

Magnus Stephensen, Alex. Jones,

His royal Danish Majest. Couii- Capt. H. B. M. Sloop
cellor f State and Chief Justice Talbot.

of Iceland. (L. S.)
v - ; r

:

;
' ' cl. s.) :\, ^^^m^-Ø^i^m

Stephan Stephensen, ' Samuel Phelps.

Amtmand over' Vester-Amtet (L. S.)

i Island. , ,

4

(L. S.)
.

17*

r
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1809. 1. grein. Allar auglysingar, lilskipanir, boborb &c.

22. August. &c . gefnar af hra. Jbrgen Jorgensen, eptir [>ab hann

kom hér vib land, skulu vera afmabar, og ab dllu leyti

sem ekkert og ogildar, fra J)vf augnabliki J)essi samn

ingur er undirskrifabur. — 2. gr. Landsins fyrrverandi

stjérn skal fullkomlega vera aptur innstiplub, og hun a

hendur falin nefndum justiliarius å Islandi, og nefndum

amtmanni i vestur -amti Islands, båbum Islendingum,

sem eru ab melorbum næstir |>eim seinasta (Islands)

stiptamtmanni greifa Trampe. - 3. gr. Allir embættis-

menn undir })vi danska veldi hafa frelsi til ab taka aptur

vib embættum l)eirra. — 4. gr. Landstjérnin skal åbyrgj-

ast, ab ollum enskum undirsatum sé éhult meb f^eim

eigum })eirra, sem nii eru hér, ebur seinna kynnu

hingab ab flytjast, og ab oli afbrot, })j6fnnbur og per-

s6nulegar aråsir, framin méti enskum undirsatum. ebur
j

'f. » I _ r ij p^tÅI * ' '.II.

eigum J)eirra, verbi strbffub jafnstrångt
,
og eplir sbmu

ldgum, eins og eigurnar hefbu verib innfæddra. —

'

5. gr. Engin varnar -virki mega verba bygb (og så. i

skans, sem nu er hjå Reykjavik, skal verba nibur brot-
]

inn), engin stribsmakt hbfbub å eyjunni, ebur landib a I

nokkurn halt til varnar buib, né vopnab. — 6. gr. Allir v
l

embættismenn ebur abrar personur, hvori heldur J)eir

eru vopnabir ebur verjulausir, sem vib seinustu abburbi

. hafa haft hluldeild meb hra. Jorgen Jorgensen, skulu

framvegis vera fra f>eirra stbrfum sellir, en persénur

})eirra og eignir skulu i ollu (illili (hverir helzt, og af

hverri helzt J)j6b feeir eru), vera alitnir og verndabir

jafnt bbrum monnum ebur innfæddum. — Samningurinn

mflli greifa Trampe og Capitain Nott, dagsettur 16. næst-
,

libins Junii manabar, skal standa i fullu gildi, og auglysast

ån tafar yfir allt land, åsamt J)essum samningi. —
7. gr. Oli hbndlunarhus. sem eru lokub i landi })essu,-

skulu strax verba opnub, og Islands kaupmbnnum leyft

ab framhalda kaupverzlun jDeirra, eins og fyrri. —
8. gr. Allar danskar eigur og landsins peningar skulu

verba afhentir aplur til baka.

V
, * - ?

^^H^^I^B^b^A* I a.^k^D^^E - _ v . . tf'
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Til stabfestmgar undir vorum hondum og signetum. 1809.

Reykjavik j)ann 9S; August 1809. ^Ta^l
Magnus Stephensen, Stephan Stephensen,

konungl. danskur etazråo og konungl. amtmabur yfirvestur-

justitiarius å Fslandi. anitinu å Islancli.

(L S.) , . * (L. S.)

Alexander Jones, ' Samuel Phelps.

capitainn å Hans bretlenzku hå- - (L. S.) '
%

tignar strios-skipi tlie Talbot.

(L. S.)
.

J>essi utleggi'ng er samhljéoa abalriti samnuigsins,

sem skråsettur er i ensku tungumåli, vitna Reykjavik

fcaon 22. August 1809.

M. Stephensen. S. Stephensen.

Bekjendtgj oreise ang. den midlertidige Be- 22. August,

styrelse af Islands Anliggender. Re)rkjavik den

22. August 1809 \ — Publiceret ved Landsoverretten

i Island den 4. Septembr. 1809 og Rubrum trykt i Landsover-

rettens Publicanda Nr. 5, S. 51. — Original- Aftryk i Island

paa et Halvark i Patentformat; Sagnablob II, 73—76. '
.

• Auglysing. Samkvæmt J>eirri annari grein i [)eim

i dag vib enn hæstrabanda å bretlenzka stn'bsskipinu

the Talbot gjorba samm'ngi, hvar meb okkur er å hendur

falin [)essa lands sljorn um tfma, i stiptamtmanns kammer-
herra greifa Trampes fjærveru, og samkvæmt hans fjorbu

grein, hljotum vib hérmeb alvarlega åfysa, og })énustu-

saniloga oska: ab sameiginleg yfirvold, embættismenn,
borgarar og almiigi å Isfandi verji allri umhyggju til ab

koma til vegar gébri einingu, velvild og fribsamlegri

gobii umgengni vib \wb enska folk, sem er hér i landi,
'

og sem hingab kynni koma, ebur hbndla og stabnæmast
hér å mebal vor, til }>ess ab fceir, af hverri helzt tøob
sem }>eir vera kynnu, og sérhver af oss meb sameigin-

.

legum eignum, gætum Hfab saman ohult og i einingu,

\ -

') Commissorium 29. Marts 1810.
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* *
i i
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1809. nauosynleg hondlun og abfærsla veroi oss unnl midt

undir slrfoiuu, hungri og skorli,. samt oorum stri&s-

olukkum véroi burlu bægt fra vorum takmbrkum, beir

vi fe capitain Nott^ann 16. Junii, og {)ann håvelborna

capitain Jones i dag inngengnu samnfngar nåkvæmlega

haldnir og virtir i bllum })eirra orbum og punktum,

l^angab til frekara samkomulag verbur samio i millum

j>eirra dbnsku og bretlenzku n'kja. Einkum felst J>ab

allra yfirvalda og ernbættismanna årvokru umhyggju a

hendur, ab kynna ser vel og koma i veg fyrir sérhvert

J)essum samm'ngum gagnslætt ovinsamlegt fyritæki vib

framandi persénur og eigur, vernda J)ær jafnt vorum

eigin, og ef {>eir sjålfir vilja sleppa hjå hbrbustu åkæruni

til embættis-tjons, an hlifbar strax draga sérhvern, sem

hér å m6ti brytur, til makiegs straffs og sekta ab Ibgum

og démi. — Einnig auglysist hér meb: ab vib, vegna

okkar ohagkvæma åstands m. fl., hbfum komib okkur

saman um, ab skipia {>annig embættis-bnnum millum

okkar um ofannefnl timabil: ab eg, amtmabur Stephen-

sen, bcr umhyggju fyri })eim målefnum, er snerta

geistlega, kirkjur og preslakbll, en eg, etazråb Stephen-

sen, hinu bbru Islands stipl- og subur-amti vibkomandi.

Hvab hlutabeigandi yfirvbld hérmeb umbibjast tafarlaust

allstabar ab opinbera, til almennrar vitundar. Reykjavik

t>ann 22. August 1809.

M. Stephensen. St. Stephensen.

26. August. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Is-

lands Norder- og Oster-Amt, ang. Betydningen

af Vrag af liden Værdie. Khavn den 26. August

1809. — Canc, 3. Depart. (Norske Justits-Depart.) Brevb.

1809, Nr. 1091. Fogtm. VII. 1, 461.

P. M. Efter at have corresponderet med det kgl.

Rentekammer i Anledning af den, som Hr. Amtm. be-

kjendt, fra Sysselmanden i Sondre -Mule Syssel paa

Island hertil indkomne Forestilling, ang. en paa For-
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stranden sammesteds opdreven Mahogniblok, skulde 1809.

man, til behagelig Efterretning og videre fbiende For- ^August

anstaltning, tjenstlig melde, at Cancelliel bifalder den

af lir. Amtm. i Deres over Sagen afgivne Erklæring

yllrede Formening, at fornævnte Mahogniblok bliver at

henregne blandt det i Plak: 4. Maji 1778 §§ 2 og 3

omhandlede Vrag af liden Værd, samt at under denne

Benævnelse bor indbefattes alt det Vrag, som ikke i

Værdie overgaaer den Sum 15 Rd., ligesom og, at den

Publication af saadant Vrag, der forhen var foreskrevet

at skulle foretages ved Laugthingel, nu, efter dettes

Ophævelse, bor skee ved den islandske Landsoverret

paa den til Ovrigheds-Publicationers Modtagelse ifblge

Cancelliets Skrivelser af 28. Septbr. 1805 og 8: Juli

1806 bestemte Session i hvert Aars April Maaned. —
Det kgl. Danske Cancellie den 26. August 1809.

Cancellie-Skrivelse til Præsident, Justitiarius 29
«
August.

og ovrige Tilforordnede i Overcriminalretten i

Island, ang. Medlems-Antallet i Rettens Sessioner.

Khavn den 29. August 1809. — Canc. s. De-

partem. (Norske Justits-Depart.) Brevb. 1809, Nr. 1119.

P. M. Efter at have modtaget en Forestilling, dat.

13. Januar d. A., fra de i Island tilstedeværende Med-
lemmer af Overcriminalretten, ang. at de havde seet *

sig nbdsaget lil at tage den Beslutning, at Retten, saa-

længe Stiftamtmanden eller, Justitiarius Stephensen ere

traværende, ansees for fuldtallig, naar den sættos af -

5 Lemmer, endskjondt det ved allerh. Reskr. af 6. Mai ,

f. A. er fastsat, at denne Ret skal bestaae af 6 Tilfor-

ordnede, har Gane. allerund. foredraget II. Maj 4
, denne

Sag, hvorefter Allerhoistsamme under 16. d. M. har be-
haget allern. at resolvere saaledes:

»Vi ville allernaad. have bifaldet og stadfæstet, al

Overcriminalretten i Island ansees fuldtallig, naar den
under Stiftamtmandens eller Justitiarii Fraværelse sættes
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1809. med 5 Tilforordnede". — Hvilken allerh. Resolution

j^^^T Cancelliet herved tjenstligst skulde meddele
1

DHrr. Præ-

sident, Juslitiarius og dvrige Tilforordnede i Islands

Overcriminalrel til fornoden Efterretning. — Det kgl.

Danske Cancellie den 29. August 1809.

% septbr. Cancellie - Plakat ang. Auctions • Salarium for

Kjobmandsgods. Khavn den 2. Septbr. 1809. —
Publiceret ved Landsoverretten i Island den 1. Juli 1811 og i

Synodalforsamlingen i Reykjavik 1811. — Canc. 2. Departem.

Registr. X, 328 b (1809, Nr. 1204 b
). Original-Aftryk hos Schultz..

Qvart-Forr. for 1809, S. 171-1725 Schou XV, 296. Colleg.

Tid. for 1809, S. 577-578.

Plakat, ang. i hvilke Tilfælde Auctions - Salarium

for Kjobmandsgods bor nedsættes.

Da der, fornemmelig ved Anledning af priisdomte

Ladningers Salg, er opstaaet Tvivl om, hvorvidt den

. Nedsættelse i det sædvanlige Auctions-Salarium for Varer,

som ved Forordn, af 19. Decbr. 1693 og ved de senere

Sportel -Reglementer er bevilget i Henseende til Kjob-

mandsgods, bor finde Sted i ethvert Tilfælde, hvor

Handelsvarer bortsælges i storre Partier, og saaledes

hvad enten Auctionen over disse er frivillig eller ikke,

og hvad enten den afholdes efter den Handlendes egen

eller efter Andres Begjæring: saa har det behaget H.

Maj 4

., ved allernaad. Resolution af 31. August d. A., at

bestemme: •
-

£(
At den Nedsættelse i Auctions- Salarier for- Kjob-

mandsgods, som ved Forordn, af 19. Decbr. 1693 og

Sportel- Reglementerne for Danmark og Norge 1 er be-

vilget, jkkun bor finde Sted i de Tilfælde, hvor saa
:

dant Gods af en til Handel ellers berettiget Eier sælges

ved frivillig Auction". — Hvilket herved kundgjores til

') Disse Sportel -Reglementer ere ingensinde blevne gjorte

gjældende for Island, jevnf. Canc. Skriv. 7. Mai 1791.
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alle Vedkommendes Efterretning og allerunderd. Efter- 1809.

levelse. — Det kgl. Danske Cancellie den 2. Septbr. 1809. ^g^^T

Reskript ti] Rentekammeret, ang. Forbud mod io. Septbr.

al Tilforsel til Island. Nykjobing den 10. Septbr.

1809 1
. — Original i Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot.

90, Nr. 79.

Da Vi have imodtaget Rapport Ira General v. Krog,

at Island er indtaget og besat af de Engelske 2
, saa op-

horer fra nu af, og indtil nærmere Ordre fra Os, al Til-

forsel af ethvert Slags Vare til denne O; hvilket herved

tilkjendegives Vort Rentekammer til allerund. Efterret-

ning og videre Bekjendtgjorelse for Vedkommende. —
Nykjbbine den 10. Septembr. 1809 a

. -

') Rentek. Skriv. 12. Mai (kgl. Resol. 5. Mai) 1810.

2
) denne Rapport var, som bekjendt, grundet paa en feil-

agtig Underretning.
a
) Dette Reskript er fra Rentekammeret ved Skrivelser 11. og

_12. Septbr. 1809 communiceret den islandske Handels-

Realisations-Commission, Fmants-Collegiet, den interimi-

stiske Regjeringscommission for Norge, General-Toldkam-

meret, den grønlandske og færbeske Handels - Direction,

• Generalitetet , Admiralitetet , Oeconomie- og Commerce-

- Collegium, General- Postdirectionen og Universitets-Direc-

tionen : (4 til Efterretning* og behagelig fbiende Foranstaltning

saasnart muligt" (Rentek. Isl. Copieb. 1, Nr. 253-254
og 257—264). Ligeledes er det bekjendtgjort ,fra Cancel-

liet ved et trykt Circulaire af 12. Septbr. til den interimi-

stiske Regjerings-Commission i Norge, Gouverneuren paa

Bornholm og samtlige Overbvrigheder (Canc. 8. Depart.

— Norske Justits-Depart. — Brevb. 1809, Nr. 1160-1161

og 1164
3 jevnf. 5. Dep. Brevb. 1809, Nr. 1450

5
Original-

Aftryk paa to Blade i 4 t0
.) , med Anmodning om at be-

kjendtgjbre dette overalt,
£t
paa det at enhver Vedkommende

derefter kan tage de nbdvendige Forholdsregler, og vogte

sig for at anlbbe bemeldte Land". I Kjbbenhavn er dette

bekjendtgjort ved Politie-Plakat 13. Septbr. 1809 (Qvart-
Forr, for 1809, S. 323; Schou XV, 304). - Den 11. Septbr.

1809 skriver Rentekammerets Præsident til de Deputerede

p

é
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1809. Stiftamts - Piakat ang. Opfordring til Tarve-

^ii^ lighed og til Benyttelsen af indenlandske Pro-

dukter m. v. (Reykjavik) 18. Septbr. 1809. ~
see under Patent 14. Decembr. 1808, ovenfor S. 228 Anni. 1.

i Collegiet paa folgende Maade (Rentek. Norske Relat. og

Resol. Prot. 90, ad Nr. 85) :
'

JPro Memoria. Efter hans Majestet Kongens befahling

til mig maae ieg bede de herrer Deputerede i Rentekamret

at ville aabne alle breve som ere destillerede til Island,

for af dem at erfare om noget skulde forefindes i dem,

som kunde være Hans Majestets Interesse skadeligt, hvilke

breve maatte tilbage holdes og sendes Hans Majestet. Saa-

ledes skal ogsaa forholdes med de breve, som maatte være

ankommene fra Island og endnu ikke ere udleveret. —
Christianssæde den 11. Septbr. 1809.

' [undert.] C. Reventlow".

Hvilken Foranstaltning er bekræftet ved Reskr. 30. Septbr.
"

til Rentekammeret, saalydende (Rentek. Norske Relat. og

Resol. Prot. sst.)

:

tt
Da Vi allern. mundtligen have befalet igjennem Vor

Geheimestatsminister, Kammerpræsident, Grev Reventlow,

at en Undersrigelse skulde foretages i Henseende til de
_

islandske Breve, saa ville Vi have Vort Rentekammer paa-

lagt allerund. at indberette Os Udfaldet af denne Under-

sogelse. Befalendes eder Gud. Givet i Vort Hovedqvarteer

paa Lerchenborg den 30. Septembr. 1809.
(

< Frederik R."

Rentekammerets Beretning til Kongen 5. Oktbr. 1809

(NorskeExped. Prot. 21, Nr. 458, S. 258) melder, at der ved

Kammeret beroede
tt
ingen private Breve, der enten vare

bestemte til eller ankomne fra Island", og at siden heller

ingen slige vare ankomne eller indleverede. —
- Ved Re-

solution 22. Decembr. 1809 bifaldes, at Rentekammeret

havde svaret islandsk Kjobmand Busch, der i begge Aarene

1808 og 1809 havde gjort forgjæves Forsog paa at sende

Korn og andre Nodvendighedsvarer til de Havne i Island,

hvor han forte Handel, at hans Skibe maatte fritages for

ivorntransporten til Norge, men derimod var „al Tilfdrsel til

Island indtil videre forbuden" 5
dog kunde han til anstun-

dende Foraar vente Kongens Tilladelse til de forehavende

Expeditioner til Island,
tt
saafremt Omstændighederne til
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Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Sjæl- 1 809.

lands Stift, ang. Anvendelsen af Renten af de

saakaldte islandske Penge. Khavn 30. Septbr.

1809. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1809, Nr. 1664.

P. M. I en til Cancelliet indkommen Ansbgning

har Stud. chir. å medie. Eyolv Gudmundsen, en fodt

Islænder, som nu opholder sig her i Staden for at

studere Lægevidenskaben, anholdt om, at han i sin

trængende Forfatning maatte nyde nogen Understøttelse

af de under D. Hoiærv." Bestyrelse værende saakaldte

islandske Penge \ der, efter en Cancelliet meddeelt Op-

tegnelse, skal have et aarligl Rente- Overskud af circa

21 Rd. —N

Dette Collegium har allerunderd. foredraget

H. Maj*, denne Sag, og det har derpaa under 21. d. M.

behaget allerhbistsamme at resolvere sadledes:

uVi ville allern. have Student Gudmundsen forundt

den indstillede Understøttelse af 21 Ud. af de islandske

Penges Rente - Overskud". — Denne allerh. Resolution

undlader dette Collegium ikke herved tjenstl. at til-

melde D. Hoiærv. lil behagelig Efterretning og Bekjendt-

gjorelse for den Vedkommende. — Det kongel. Danske

Gancellie den 30. Septbr. 1809.

den' Tid skulde have tilveiebragt nogen Sikkerhed for, at

saadanne til Island bestemte Skibe ei borttages- af Fjen-

den" XRentek. Norske Rel at. og Resol* Prot. 90, Nr. 110).

I Resol. 2. April 1810 svares endnu, paa Rentekamme-
refs Forestilling om, at en Skipper i Flensborg havde for-

langt Pas til Island og at flere slige Begjæringer ventedes

:

at „forinden nærmere Beretning fra Stiftamtmand Grev

Trampe indlober" kunde Kongen ikke give nogen ny Be-
stemmelse, Expeditionerne til Island betræflende (Rentek.

Norske Relat. og Resol. Prot. 91, Nr. 36).

) Ifolge Cancelliets Forestilling 16. Septbr. 1809 vare disse

islandske Penge Overskud af den ifolge kongel. Bevilling

18. Marts 1757 bevilgede Collect, hvis Restance, ifolge

Biskop Harboes Optegnelse, var 912 Rd. 49 Sk., derunder
Biskop Balles Bestyrelse var or)voxet til 1972 Rd. 72 Sk

.
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1809. Forordning ang. de lærde Skolfer i Danmark

i!!!l^og Norge. Khavn den 7. November 1809. —
IkU e sendt til Island eller der publiceret, men her optaget paa

Grund af at flere af dens Bestemmelser ere efterhaanden indførte i

Praxis, og deels i Universitets-Directionens, deels i Cultusministe-

riets Skrivelser erklærede anvendelige med Hensyn til Skolen i

Island. — Canc. 1. Depart. Registr. IV, 270 (1809, Nr. 327).

Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1809, S. 206—2465

Schou XV, 314—851. Coll. Tid. 1809, S. 809—810} 1810,

S. 11-13, 28-30, 38-39, 58-61, 77—79, 104—105, 123—

124, 618—623, 632-638, 647—655, 665 667, 682—685, 697

-699, 716-718, 729—730, 745-749, 760—763, 774-776.

,Vi Frederik den Sjette &c. G. V. Eller at de Hoved-

Forandringer, som ere fundne nødvendige eller gavnlige

for det lærde Skolevæsen i Danmark og Norge, ere efter-

haanden fra Tid til anden ved særskilte Anordninger og

Foranstaltninger indforte, nu i enkelte, nu i flere Skoler,

- og efter al Grunden derved er lagt til den Forbedring
:

i bemeldte Skolevæsen, som Tidernes Gang og Stalens

Tarv lordre, have Vi, for at befæsle og fremme et saa

vigtigt Værk og for end mere at ordne det lil sit Oie-

med, fundet For godt, af de mange særskilte ældre og

nyere Anordninger at lade inddrage i en Hoved forord-

ning alle de almindelige Regler og Forskrifter, som Vi 1

ville fremdeles at skulle være gjældende, og dertil

at fole de flere eller nbiere Bestemmelser, som Vi have

anseet tjenlige. Vi ophæve altsaa herved Forordn,

af "41. Mai 1775, ligesom og alle andre hidtil givne

Anordninger og særskilte Reglementer for det lærde
N Skolevæsen i Vore Riger, forsaavidt de ikke i denne

Vor Forordning udtrykkeligen nævnes, og befale derimod,

at fra nu af skulle fblgende Grundsætninger og Regler

for (h; lærde Skoler være til Efterretning og Iagttagelse.

1. Gap. Om Skolerne og deres Bestemmelse. — I) Det

er og skal fremdeles være alle de lærde Skolers fælles

'Hovedbestemmelse, at forskaffe de Unge, som sbge dem,

en saadan Uddannelse af deres Anlæg og Evner, og
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'

et saadant Forråad af Forkundskaber, al de, tilborligen 1809.

forberedte, kunne ved Universitetet fortsætte -og fuld- 7. Novbr.

ende deres akademiske Studier. Men da, efter Sko-

lernes nuværende Indretning, Leilighed gives til, at de

af Statens Ungdom, som, skjondt ikke bestemte til Uni-

versitetsstudier, dog mere eller mindre behove viden-
1 é

skabelig Uddannelse for deres tilkommende borgerlige

Stilling og Forretninger, kunne der, uden Afbræk for

Skolernes Hovedbestemmelse, tage Deel i de Grene af

Underviisningen , som til dette Oiemed ere gavnlige,

saa tillade Vi, at ogsaa deslige Unge tilstædes Adgang

til de lærde Skoler, dog med de Indskrænkninger og

nærmere Bestemmelser, som i det Folgende fastsættes.

— 2) De lærde Skoler skulle, efter Omfanget af den

Underviisning , som deri gives, være enten: a) fuld-

stændige lærde Skoler, i hvilke Ungdommen uddannes

til umiddelbar derfra at uaae over til Universitets-

studier, eller — b) Middelskoler, i hvilke Ungdommen
kan begynde og fortsætte de til Universitetet forbere-

dende Skolesludier, men hvorfra de ikke umiddelbar

kunne gaae over til Universitetet, eftersom disse Skoler

Savne de hoiere Klasser, i hvilke den til akademiske

Studier nærmest forberedende Underviisning gives. —
3) Om en Skole skal være fuldstændig Skole eller

Middelskole, vil beroe paa locale og andre Omstændig-
heder, efter hvilke Vi ville bestemme, om og naar en

fuldstændig Skole bor forandres til Middelskole, eller

en Middelskole til fuldstændig Skole. For nærværende
Tid ere de lærde Skoler i Vordingborg, Ronne, Nak-
skov og Kongsberg Middelskoler; alle de ovrige fuld-

stændige Skoler. — 4) 1 de fuldstændige Skoler gives

Underviisning i det danske, det latinske, det græske,
det hebraiske, det franske og det lydside Sprog, i Re-

ligion og Moral,. Geographie, Historie, Arithmetik, Ele-

nientargeometrie, Calligraphie. — I Middelskolerne un-

dervises i det danske, det latinske og græske Sprog,

\
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1809. i Religion, Moral, Geographie, Historie, Arithmetik og

7. Novbr. Calligraphie, samt, naar og hvor det findes gjbrligt,

"^^^
ogsaa i det tydske og franske Sprog. — Endeligen

s gives saavel i de fuldstændige Skoler, som i Middel-

skolerne, naar og hvor det kan skee, Underviisning i

Nalurkundskaber, Anthropologie , det engelske Sprog,
'

Tegning, Vocalmusik og Gymnastik. — 5) Iblandt Gjen-

standene for Underviisningen skal et grundigt og dan-

nende Studium af de gamle Sprog og Klassikere stedse

beholde den fortrinlige Plads, som deres Vigtighed for

de lærde Skolers Oiemed hjemler dem, og naar en

Discipels Modenhed for en hoiere Klasse eller for Uni-

versitetet bedbmmes og afgjbres, skal hans Fremgang

i disse Sprogkundskaber altid komme i fortrinlig Be-

tragtning; dog maa ikke ,deraf lages Anledning til, at

noget af de bvrige Lærefag, som Vi for Skoleunder-

viisningen have beslemt, sættes tilside.

II. Gap. Om Bestyrelsen og Opsynet over Skolerne.

—v

-6) Bestyrelsen af samtlige lærde Skoler, Herlufsholms

Skole alene undtagen, saavel som Overtilsynet' med samt-

lige Privatinstiluter , i hvilke Eleverne forberedes til

akademisk Studering, have Vi betroet til den ved An-

ordning af 19. Julii 1805 oprettede Direction for Uni-

versitetet og de lærde Skoler. Denne Direction haver,

i Overeensstemmelse med dens Instrux, som under

13. Septbr. 1805 er udstædt, at vaage over, at Vor

allern. Villie og Oiemed med Skolerne paa mueligste

Maade fremmes. Den vedbliver derfor at foreslaae

Os, hvad den til den Ende anseer tjenligt og virksomt,

og modtager derom Vore Befalinger. Den ordner end-

videre ved specielle Reglementer, Instruxer, Undervis-

ningsplaner o. s. v. Alt, hvad til ^bemeldte Vore Befa-

lingers Udfbrelse og til Skoforretningernes Gang kan

være gavnligt og hensiglssvarende, og gjbr Os aarligen

Rede for Skolernes Tilstand og Fremgang. — 7) Under

Directionens almindelige Bestyrelse skal det særdeles
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Overtilsyn med Skolerne i ethvert Stift fores af et 1809.

Skole-Ephoral, hvis ordentlige Medlemmer ere Stiftamt- T. Novbr

manden og Biskoppen, paa Embedsvegne. Dersom Vi

skulde finde for godt at tilforordne dem Nogen, eller

ved de Skoler, der ligge afsides fra Stiftsøvrighe-

dens sædvanlige Opholdssted, at overdrage Ephoratet

til Andre, da ville Vi derom til sin Tid nærmere be-

stenime. — 8) Skolernes Ephorer paa ethvert Sted skulle

have Indseende med, at hvad som af Os er befalet

'eller af Directionen foreskrevet i Henseende til Orden

og Disciplin, overholdes; at alle locale Hindringer for

Skolernes Velfærd, saavidl skee kan, ryddes af Veien;

at Skoleungdommens Forforere, naar saadanne opdages,

blive saggivne til Afstraffelse efter Loven; at den til

Oiemedets Fremme fornikl ne gode Forstaaelse mellem

j Lærerne vedligeholdes; at de, naar de troligen og

pliglmæssigen varelage deres Embede, beskyttes mod

alle Krænkelser og Fornærmelser, som derfra maatte

hidrore; at Skolernes Bygninger, Læseværelser, Bog-

samlinger, videnskabelige Apparater og ovrige Inven-

tarier holdes i lilborlig Stand; at intet Indgreb skeer i

nogen af de Helligheder , som Skolerne ere tillagte. —
9) Del skal staae, Ephorerne frit for, naar og saa ofte

I de finde for godt, samlede eller særskilte, anmeldte

eller uanmeldte, at indfinde sig i Skolerne, for i Al-

!
mindelighed at erfare, hvilken Orden der holdes, samt

|-
at eftersee Bibliothekerne, de videnskabelige Apparater

" m. v. — 10) Alt hvad de i forbemeldte Henseender

I maatte finde at bemærke til Uordener og Misbruge al

afhjelpe, eller bedre Orden at fremme, have de med

niundtlige eller skriftlige Paamindelser og Erindringer

at betyde vedkommede Skolers forste Lærere; og skulde

disse Paamindelser og Erindringer ikke vorde optagne

med den Agtelse, som skyldes Foresatte, eller ikke

blive tagne til Folge, da have de derom at indberette

til Directionen. — 11) Lærernes Underviisning i Hen-

seende til Materie og Form, -Forogelsen og Formind-
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li

1809. skelsen af Læregjenstandene, disses Fordeling mellem

7. Novbr. Lærerne, Leclionsordenens Indretning, Valget af Skole-
v

boger, Disciples Antagelse. Opflytning og Dimission,

Gratist- og Slipendiepladsers Besættelse skal bedommes

og bestemmes af Vor Direction, som derom forer umid-

delbar Brevvexling med Skolernes forste Lærere, eller

med Skoleraadet, hvor dette finder Sted. — 12) Naar

Nogen, være sig Lærer eller Anden, har noget Forslag

- at gjbre, eller nogen Bemærkning at yttre, som han

troer at kunne fremme en Skoles Tarv, eller deri af-

hjelpe ''nogen Mangel, kan han henvende sig dermed

enten til Ephorerne eller umiddelbar til Vor Direction.

1 forste Tilfælde indsende Ephorerne det med deres

Betænkning til Directionen; i sidste Tilfælde indhenter

Directionen de Oplysninger, som den eragler fornodne.

— 13) Dersom Lærerne fore Klage imod hinanden, eller

Forældre eller Værger mod Lærere, eller disse mod

hine, da skulle saadanne Klager forst afgives til Epho-

rerne, som bor soge at forene og forlige Vedkommende;

men prdves dette forgjæves, indsendes Sagen til Direc-

tionen med Ephorernes Belænkning. — 14) Ved alle

Skole-Ephorater skal holdes særskilte Protocoller for de

Sager, som angaae dt; lærde Skoler. Ligeledes skal

ved enhver Skole fores særskilte Protocoller over alle

Skolens Brevvexlinger med Directionen, Ephorerne og

Andre, med hvem Brevvexling kan forefalde. Skolens

forste Lærer forer de sidstommeldte Protocoller,. eller

besorger dem forte, og staaer, under Ephorernes Op-

syn, til Ansvar 'for, at saavel de, som Documenterne,

hvilke dertil hore, altid eré i Orden. — 15) Kjbben-

havns Calhedralskole vedbliver, som hidtil, at staae

under Vor Direction, uden særskilt Ephorat, saa længe,

indtil Vi maatte finde fbrnodent deri at gjdre Forandring.

111. Cap. Om Lærerne, deres Stilling og Forhold til

hinanden. — 16) Samtlige faste Lærere ved de lærde

Skoler ville Vi igjennem Vor Direction allern. udnævne,

og til dem give Bestallinger, som til andre Vore Em-
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bedsmænd. — 17) Rectorerne og Conrectorerne ved \ 809.

de fuldstændige lærde Skoler, og Overlærerne ved Middel- 7. Novbr.

skolerne, indsættes i deres Lærer- Embede af Stiftets

Biskop ved en offentlig Tale; dé ovrige faste Lærere

indsættes paa samme Maade i de fuldstændige Skoler

af Rectorerne, i Middelskolerne af Overlærerne. —
18) I enhver af de lærde Skoler er Skolens forste Læ-

rer, altsaa i de fuldstændige lærde Skoler Rectoren, i

enhver af Middelskolerne Overlæreren, de andre Læ-

reres nærmeste Foresatte, og som saadan skal han af

disse agtes og af ovrige Vedkommende ansees og un-

derstolles i Udovelsen af de ham tillagte Rettigheder

og Pligter. — Ham paaligger det nærmeste og daglige

Opsyn med Underviisning , Orden og Sædelighed, og

han slaaer ogsaa især .derfor til Ansvar, naar Forsom-

melser og Uordener maatte indsnige sig, og ved hans

Uopmærksomhed have skadelige Folger. — 19) Prædi-

katet: Overlærer, som Vi hidtil have tillagt Lærere i

nogle af de fuldstændige Skoler, eller i Fremtiden

maatle tillægge nogen anden Lærer, som dertil gjftr

sig fortjent, medforer aldeles ingen Forandring i deres

underordnede Forhold til Skolens Rector. — 20) Hver-

gang en Gonreclor af Os beskikkes, ville Vi. at Vor

Direction ved den ham meddelende Instrux nærmere

skal bestemme det Forhold, hvori han skal staae til

Skolens Rector. — 21) 1 de Skoler, hvor virkelige
f

Overlærere ere ansatte, som tilligemed Rector udgjbre

et Skoleraad, beholde disse Overlærere de samme
Rettigheder. Pligter og Forretninger, som hidindtil. —
Hvorvidt Adjuncter i disse Skoler skulle deeltage i

visse Skoleraadets Moder, vil nærmere ved Instruxen

vorde bestemt. — 22) I de Skoler, hvor intet Skole-

raad er, skulle Skolens samtlige faste Lærere til visse

Tider træde sammen, for at overlægge om Skolens

Anliggender, og meddele hinanden deres Bemærkninger
og Tanker om, hvad Enhver formener at kunne tjene

til Undervisningens og Disciplinens Tarv. 1 den ln-

Vlt. B. 18
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1809. strux, som Vor Direction har at udslæde til Lærerne,

Novbr. skal Gjenstandene for disse Forhandlinger nærmere

angives, saavel som Maaden, hvorledes deres Orden og

Gang bor styres af den fflrsle Lærer, der i disse Moder

har Forsædet. — Saadanne Forsamlinger holdes ordent-

ligviis eengang i Begyndelsen af hver Maaned, og ellers

naar den første Lærer finder det forntident, altid uden-

for de sædvanlige Undervisningstimer. Resultatet af

Forhandlingerne indfores i en dertil indrettet Protocol,

som Adjuncterne hvert Halvaar skiftes til at fore, hvis

det ikke udtrykkeligen skulde være Een af dem over-

draget — 23) Ingen af Skolens faste Lærere skal det

* være tilladt at indlade sig i Forbindelse med nogen

anden offentlig Skole, eller med noget Instilut, som

Direcleur, Inspecteur eller Lærer, eller at paalage sig

nogen anden hans Embede uvedkommende Bestilling

eller Tjeneste, uden dertil at have anspgt og erholdt

Vor Directions Samtykke. — 24) Naar Directionen aar-

ligen til Os indberetter om Skolernes Tilstand, skal

den i sin Indberetning nævne Os de Skoler, der, efter

Sammenligning af alle Data, befindes i fortrinlig Grad at

svare til deres Bestemmelse, og de Lærere, som den

er tilstrækkeligen forvisset om al, udmærke sig ved

nidkjær og heldig Opfyldelse af deres Embedspligter,

ved ualmindelige Læregaver eller fortrinlig Lærdom.

-

Saadanne Lærere ville Vi med allern. Velbehag ansee,

og ved givne Leiligheder tage dem i fortrinlig Betragt-

ning til Forbedring- i deres Vilkaar, videre Befordring

og anden passende Belonning. -- 25) Naar Candidater

i Theologien, som til Embeds -Examen have erholdet

den første Characteer, beskikkes til Lærere ved de

offentlige lærde Skoler, da skal saadan Ansættelse, i

Henseende til deres fremtidige Befordring, agtes og

regnes lige med Ansæitelse i geistligt Embede af den

Beskaffenhed, som Universitetsfundatsen af 7. Maji 1788

,
s

Gap. IV § 43 giver dem Adgang til at stige. — 26) Stigel-

en Lærer Befordring til andet Embede, da skal han



For. ang. de lærde Skoler. 275

indsende sin Ansbgning til Vor Direction, som allcrund. 1809.

foredrager Os samme, saafremt Embedet, der soges, 7. Novbr

henhorer til Universitets- og Skolefaget; men ellers

sender den med sit Vidnesbyrd til andet vedkommende

Gollegium.

IV. Gap. Om Underviisningen , Læretiden, Lectiom-

ordenen m. v. — 27) Underviisningen i ethvert Sprog

og enhver Videnskab skal have sine egne Specialklasser,

i hvilke den begyndes, fortsættes og fuldendes. Vor

Direction for Universitetet og de lærde Skoler bestem-

mer saavel Antallet af de forskjellige Lærefags Special-

klasser, som den Orden, i hvilken disse skulle gaae

gaae frem ved Siden af hinanden. — 28) De forskjel-

lige Lærefag skal fordeles imellem samtlige enhver

Skoles faste Lærere, efler deres Kundskaber, Duelighed

og Læregaver. Vor Direction anviser enhver af dem
sit Lærefag, sine Klasser og Læretimer, dem han eller

Embedspligt er forbunden at paatage sigC -- 29) For

Underviisningen i enkelte Fag, som ikke kunne bestrides

af Skolens faste Lærere, antager Directionen Hjælpe-

lærere for Timebetaling, hvilken Betaling gives dem af

Skolekassen ved hver Maaneds Udgang, imod en af

Skolens forste Lærer udstædt Attest om de Timer, i

hvilke de have underviist. og for hvilke dem altsaa til-

kommer Betaling. — 30) I Tilfælde at ellers paa noget

Sted, hvor en lærd Skole er anlagt, findes nogen af

fortrinlige Sprog- eller andre Kundskaber bekjendt Mand,
som, endskjdndt han, formedelst Embeds- eller anden
Stilling, ellers ikke afgiver sig med Ungdomsundervis-
ning; dog maatte have Tid og Lyst til at overtage Lære-
timer i en saadan Skole, ville Vi, efter Forestilling fra

Vor Direction, bestemme det Honorarium, som ham
derfor bor tillægges — 31) Alle de, som give Under-
visning timeviis, uden at være faste Lærere, antages

^un under den gjensidige Betingelse, at deres Tjeneste

kan ophore efter Fj'erdingaars Opsigelse. — 32) Ved
ethvert nyt Skoleaars Begyndelse skal Vor Direction

18*

s
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1809. paa ny gjennemgaae, og
;

efter Omstændighederne, for-

7. Novbr. andre den for enhver fuldstændig og for enhver Middel-

skole udstædte Leclionslabel , som angiver, hvorledes

de daglige Undervisningstimer skulle være inddeelte,

dg hvorledes de enkelte Lectioner skulle fblge paa

hinanden. Til den Ende skal enhver Skoles forste

Lærer, efter Overlæg med sine Medlærere, i det seneste

8 Uger forend det nye Skojeaar begynder, indsende

til bemeldte Vor Direction til Bedbmmelse deres moti-

verede Forslag til saadanne Forandringer i Lectious-

tabellen, som de hver i sin Skole ansee passende for

Undervisningens Tarv. — 33) Fra den Lectionstabel,

som Directionen har udfærdiget, maa aldeles ingen

Afvigelse finde Sted, med mindre uforudsete Omstæn-

digheder skulde indtræffe, som gjore
N samme for en

Tid uundgaaelig. Naar i Skoleaarets Lob skulde ind-'

" træffe Forandringer i Lærerpersonalet, maae de Modi-

iicationer, som derved foranlediges i Lectionstabellen,

af Directionen' åuthoriseres. - 34) Der skal dagligen

i enhver Skole gives 7 Læretimer, i om Formiddagen,

3 om Eftermiddagen; dog kan en Formindskelse i dette

Antal finde Sled for de tvende nederste Klasser. Den

daglige Skoletids Begyndelse retler sig efter Aarstiden

og efter locale Omstændigheder. Undervisningen skal

ordentligviis gives i Skolens Læseværelser. — 35) An-

tallet af de ugentlige Læretimer i hver Specialklasse

kan, naar det findes nbdvendigt at anvende flere Timer

paa et enkelt Undervisningsfag, forbges for dette, og

derimod formindskes for et andet, naar enten samme

er af forholdsmæssig mindre Vigtighed, eller naar Di-

sciplene deri have gjort særdeles tnærkelige Fremskridt.

— 36) Forbgelse eller Formindskelse af de ugentlige

Læretimer for hvert Lærefag, ligesom og Formindskelse

af de daglige Læretimer for enkelte Klasser, bestemmes

af Vor Direction, som ogsaa fastsætter, hvorlænge et-

hvert Cursus i enhver Specialklasse skal vare, og naar

samme skal være tilendebragt, for igjen at begynde
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\
\

fra forst af., — 37) At besørge sine Læretimer med 1809.

Nøiagtighed, og til rette Tid at begynde og ende samme, 7. Novbr.

er alle Lærernes fælles Pligt. Enhver- Skoles forste Lærer

har omhyggeligen at paasee, at denne Pligt punktligen

j

efterkommes, og han maa aldeles ikke taale, at de i

den approberede Leclionstabel for enhver Lærer fast-

satte
v
Læretimer nogensinde, uden hans Forevidende

\ og Samtykke, udsættes, eller overdrages til en anden

I
Medlærer, eller ombyttes. — 38) Naar nogen af Lærerne

ved uundgaaeiigt Forfald hindres fra at mode i rette

Tiel paa Skolen, paaligger det ham, saa betids som

I . mueligt, at melde saadant til den forste Lærer, som

j da foler Anstalt til, at Disciplene i den eller de ledige

\
Timer enten af de andre Lærere undervises i deres

Fag, eller dog sysselsættes paa en nyttig Maade, og

under en Lærers Opsyn. I et saadant Tilfælde maa

! ingen af de faste Lærere, under hvilkensomhelst Fore-

vending, unddrage sig fra den aldeles gjensidige Pligt,

;
* ci t træde i sin Medlærers Sted, og paatage sig de over-

j

ordentlige Læretimer, som af den første Lærer anvises

ham. Men paa den anden Side er det den forste Lærers

Pligt, at fordele denne fælles Byrde med billigt Hensyn

paa de enkelte Læreres ordentlige Skoletimer, og da i

Lærernes næste Forsamling bestemt at anmelde det

indtrufne Tilfælde, samt at lade indføre i Protokollen

' de Foranstaltninger, som derved ere foranledigede. —
39) Har nogen Lærer viglige Aarsager til Reise udenfor

Ferietiden, da bor han dertil søge Tilladelse hos Epho-

rerne,. Men varer Reisen længere end 8 Dage, maa
I illadelse søges hos Vor Direction. I begge Tilfælde

|

bor Ansøgningen være paategnet af Skolens forste Læ-
rer om, hvorledes hans Læretimer i hans Fraværelse •

besørges. — 40) Naar en Lærer, hindret af Sygdom,
for en længere Tid ikke selv kan besørge sit Embede,
eller naar en Vacance indtræffer, da maa, uden Direc-

tionens Vidende og Tilladelse, ikke antages nogen In-

' terimslærer. Men i saadant Tilfælde skulle samtlige

I- .
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4 809. Lærere hver for sig rette sig etter den Foranstaltning,

7. Novbr. som af Skolens forste Lærer, eller, naar han ved Ddden^^^^
gjalde være afgaaet, af Ephorerne forelobigen træffes,

og som siden, efter Vedkommendes uopholdelige Ind-

beretning, saf Vor Direction anordnes, eller af samme

umiddelbar bestemmes. — 41) Saafremt Lærere, der

modtage Timebetaling, i madende Tilféelde kunne og

ville paatage sig vicarierende Tjeneste, hvortil de iov-

rigt ikke ere forpligtede, saa erholde de Betaling ogsaa

for de flere Timer, i hvilke de som vicarierende under-

vise. Vil Nogen derimod ved sin Antagelse forpligte

sig til at vicariere lige med de faste Lærere, da er-

. holder han fuld Maanedsbetaling, i Forhold til det ham

anviste Timetal, uden Afkortning for Timer i Fritiden

og i lovligt Forfaldstilfælde. — 42) Enhver Skoles forste

Lærer skal aarligen 12 Uger for Skoleaarets Begyndelse

, indberette til Vor Direction, hvilke Skrifter i de gamle

og nyere Sprog han, saavel som hans Medlærere, i det

tilkommende Skoleaars Lob agter at forklare, samt

hvilke Lære- og Læseboger de onske at beholde ved

Undervisningen, eller at sætte i Stedet for de hidtil

brugte. De Skoleboger, som eengang ere indfbrle efter

foregaaende Approbation, maae hverken lægges tilside

eller ombyttes med andre, uden Vor Directions Sam-

/ tykke. — 43) Ved hvert Qvartals Ende skal enhver af

de andre Lærere til Skolens forste^ Lærer indlevere en

skriftlig Beretning om, hvilke Pensa han i enhver Spe-

cialklasse har ajennemgaaet hver Maaned i Qvartalets

Lob, og hvorledes de af ham ere behandlede. Af

disse Beretninger, hvortil Skolens forste Lærer foier

sin egen, skal han til Vor Direction indsende Afskrifter,

som af vedkommende Lærere ere undertegnede, og

ledsage samme med de Bemærkninger, hvortil han finder
$

sig foranlediget. Originalerne gjemmes i Skolearchivel.

- — 44) Ved hvert Qvartals Begyndelse skal den forste'

Lærer i en Forsamling af alle Lærerne forelægge en

Plan for hver Hovedklasse i Skolen, i hvilken Plan det
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noie bestemmes, paa hvilke Maanedens eller Ugens 1809.

Dage, af hvilke Lærere, og med hvilke Arbeider og ^ovbr.

Ovelser Disciplenes Flid hjemme skal beskjæftiges. Naar

denne Plan er overveiet og aftalt med vedkommende

Lærere, indfores den i Deljberatiorisprotokollen, og tjener

til Regel for dette Fjerdingaar. Den forste Lærer paa-

seer, at samme folges. — 45) Lovlige Skoleferier ere

folgende: 1) Juleferierne, fra 24. Deebr* til 6. Januar.

Med 7. Januar begynder Undervisningen igjen, eller,

naar denne Dag indfalder paa en Loverdag eller Sondag,

da den næste Mandag. — 2) Paaskeferierne, fra Ons-

dagen i Dimmelugen til 3die Paaskedag inclusive. —
3) Pinlseferierne, fra Dagen for Festen til 3die Pintse-

dag inclusive. — 4) Sommerferierne, i alt 14 Dage, i

Slutningen af Julii og Begyndelsen af August Maaned.

— 5) Folgende Smaaferier: Eftermiddagen for den al-

mindelige Bededag; Fastelavnsmandag; Sanct-Ransdag;

do enkelte Markedsdage; men naar Markedet holdes i

Hore Dage, ikkun den forste Markedsdag; een Dag for

og een Dag efter den offentlige Examen. Endeligen

kan ogsaa den forste Lærer een Gang om Maaneden

bestemme en halv Dag til en overordentlig Ferie, dog

saaledes, at der afvexles i Valget af Dagene. — Enhver

anden Tilstaaelse af Ferier og Fritimer, naar den ikke

er en Folge af overordentlige Tilfælde, er ulovlig, og

paadrager Ansvar* for Vedkommende. — 46) Det nye

Skolcaar lager sin Begyndelse efter den afholdte offent-

lige Examen, i de novske Skoler den L September, i

dfe danske Skoler den 1. Oktober hvert Aar.

V. Gap. Om Disciplinen og Lærernes Pligter i Hen-
tende til samme. — 47) Ikke Flid alene, men ogsaa
den udvortes Orden, den Sædelighed og den Velan-

stændighed, som ere uundværlige i enhver offentlig

'Undervisningsanstalt, om den skal bestaae med Held,

skulle i samtlige lærde Skoler være Hovedgjenstande
for den omhyggeligste Opmærksomhed og Omsorg.
Alle deres Lærere ere forpligtede til enigen og kloge-
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1809. ligen derover at vaage og dertil at medvirke, og Sko-
* •

. Novbr. lernes Foresatte bor agte paa, at enhver for dette Oie-

med skadelig Mangel af Opsyn betimeligen hæves, og

at Aarsagerne dertil ryddes af Veien. — 48) Vor Direc-

tion haver i alle den betroede Skoler at indfore pas-

sende Skolelove, som i trykte Exernplarer uddeles.

Enhver Discipel modtager ved Indtrædelsen i Skolen

et Exemplar, og paaniindes da i Forsamling af Lærere

og Disciple om, punklligen al adlyde det, som er

foreskrevet. Disse Love opslaaes endvidere i et-

hvert af Skolens Læseværelser, og forelæses i ethvert

nyt HaWaars forste Skoletime i samtlige Læreres og

Disciples Nærværelse, ved hvilken Lejlighed de For-

maninger og Advarsler anbringes, hvortil det forlobnc

Halvaars Erfaringer give Anledning. — 49) Alle Lærere,

saavel de faste som de mod Timebetaling antagne, ere

forpligtede til, alvorligen og med Værdighed at vaage

over Skolelovenes Efterlevelse, og, naar nogen Discipel

forseer sig imod disse, ere de bemyndigede til paa

Stedet at vise ham tilrette, hvad enten Disciplen horer

til deres Specialklasser, eller ikke. — 50) Enhver Lærer

holder for de Specialklasser, som ere ham betroede,

en Dagbog, hvori han under den daglige Underviisning

paa Stedet antegner, hvad han finder værdt at be-

mærke i Henseende til hver enkelt Discipels Opmærk-

somhed, Flid og Opfbrsel i Undervisningstimen , samt

hvad andet . mærkeligt der maatte forefalde. Denne

Dagbog bliver i Lærernes maanedlige Forsamlinger at

fremlægge, og desuden al meddele Skolens lorste Læ-

rer, saa ofte han forlanger det —. 51) Enhver Discipel

gives sin Characteerbog, i hvilken hver Lærer, i det

mindste een Gang om Maaneden, indtegner efter sin

Dagbog sit Vidnesbyrd om denne Discipel, til Foreviis-

ning og Underretning for Disciplenes Forældre og Vær-

ger, som hver Gang btfr paategne, at Gharacteerbogen

er dem foreviist. — 52) Foruden Dagbogen forer hver

Lærer et Gensurregister over alle Disciplene i hans
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Specialklasser, i hvilket Register han hvert FTalvaar 1809.

indforer Resultatet af sine Iagttagelser og Erfaringer 7- Novbr.

om enhver Discipels Naturgaver, hans -Flid i Skolen og

hjemme, hans Fremgang og Opfbrsel. Disse Censur-

regislere blive til Vor Direction at indsende, naar de

derfra maatte forlanges. — 53) Grændserne for enkelt

Lærers Bemyndigelse til at paalægge Disciplene Straf,

og Fremgangsmaaden i Almindelighed i slige Disciplins-

tilfælde, -bestemmes af Vor Direction i den lnstrux, den

haver at udfærdige til Lærerne ved de lærde Skoler.

Al legemlig Straf, som kunde paadrage en Discipel

Skade for hans Helbred, forbydes under strængt An-

svar. — 54) Naar ogsaa de strængere Straffe ere forsogle

uden Virkning, eller naar en Discipel formedelst Usæ-

delighed og for iMeddisciple farligt Exempel fortjener

at forvises Skolen, da skal Skolens forste Lærer give

hans Forældre eller Vanger Anledning til at tage ham
ud af Skolen. Ville de det ikke, da anmelder han

Sagen for Skolens Ephorat, som bemyndiger til Di-

sciplens Bortviisning. Dersom Meningerne derom ere

torskjellige, bor Indberetning uopholdelig skee til Vor

Directions Afgjorelse. — 55) Disciplene skulle i Skolen

være under bestandigt Opsyn. Enhver Lærer uden

Undtagelse er forbunden til at tage Deel i dette Opsyn,

°g Skolens forste Lærer har at vaage over, at fngen,

han være Gonreclor, Overlærer, Adjunct eller Hjelpe-

lærer, unddrager sig fra denne Forpligtelse, eller lige-

SyWig forsommer samme. — De Lærere, som give

Underviisning
i Formiddagens eller Eftermiddagens forste

,me
'

skulle indfinde sig saa betids, og fordele Op-
synet saaledes imellem sig, at Disciplene, medens de
torsamle sig i eller udenfor Skolen, ikke ere uden Op-
syn. — Imellem anden og tredie saavel For- som Efter-

middagstime gives en kort Mellemtid til Forfriskning og
Bevægelse

i fri Luft, ifald det Locale og Aarstiden til-

lader det, men aldrig uden Opsyn af en af Lærerne, hvilke
hen maae afvexle med hinanden. — Skulde imidlertid
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1809. Skolens forstø Lærer finde det tilraadéligt, at dé ældre

7. Novbr. Disciple i denne Forfriskning ikke deelfage paa samme

Tid, som de yngre Disciple, da tilstaaes den hine

imellem tredie og fjerde Formiddagstime. — Naar Di-

sciplene ved Læretimernes Omvexling indtage deres

Pladser i en anden Specialklasse, da maae de tilstæde-

værende Lærere alvorligen forebygge al uanstændig

Trængen og larmende Omlbben, og i den sidste For-

og Eftermiddagstime maae de stedse være de sidste,

der forlade Klassen og Skolen. — 56) For Sangopvart-

ning I og udenfor Kirkerne, som forhen har været paa-

lagt de lærde Skolers Lærere og Disciple, have Vi fri-

taget dem; men det er Vor Villie, at Disciplene skulle

bivaane den offentlige Gudstjeneste, under afvexlpnde

Tilsyn af Lærerne, forsaavidt Disciplene ikke paa Ste-

det have Forældre eller Værger, hvis Pligt det er selv

at sørge derfor.

VI. Cap. Om Disciples Antagelse, Betingelserne ved

samme, Skolepenge m. v, — 57) For enhver af de lærde

Skoler skal Vor Direction fastsætte det hoiesle Antal

af Disciple, som kunne sog.e samme. Ligeledes bestem-

mer Directionen, hvor mange Disciple i det hbieste

paa een Tid maae deeltage i Undervisningen i enhver

af de enkelte Specialklasser; og naar disse, især Ele-

mentarklasserne, skulde være opfyldte med Disciple af

altfor forskjellig Fremgang, da skal denne Mangel af-

hjelpes ved at afsondre nogle af dem i en særskilt

Afdeling. — 58) l Almindelighed er enhver Discipel,

naar og saalænge han er bestemt til Studeringer, for-

bunden til at besbge alle de Læretimer, som ere fast-

' satte for den latinske Hovedklasse, til hvilken han horer.

Efter udtrykkeligt Forlangende af Forældre eller Værger,

kan dog Undtagelse fra denne Hegel finde Sted: —
1) for de fbrste Begyndere i deres forste Skoleaar, dog

kun i saadanne Læreklasser, i hvilke deres Fraværelse

ikke siden vil have nogen ' skadelig Mangel paa For-
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kundskaber til Folge; — 2) i Religionsundervisnings- 1809.

timerne for de Disciple, der henhore til et andet Sam- 7*. Novbr.

fund, end de tvende protestantiske; — 3) i de hebraiske

Læretimer for dem , som ikke ere bestemte til det

theologiske Studium; — 4) i Læretimerne for Tegning

og Vocalmusik: og ellers — 5) i de Dele af Under-

visningen, i hvilke en Discipel, efter vedkommende

Læreres Dom og Skolens fbrste Lærers Overtydning,

allerede har opnaaet den Grad af Oveise og Færdig-

hed, som Klassen, han horer til, ellers skulde forskaffe

ham. — Naar en Discipel, med Undtagelse af de her

nævnte Tilfælde, ikke besbger alle de Timer, som ere

fastsatte for de Specialklasser, der gaae parallele med

den latinske Hovedklasse, til hvilken han horer, da bor

Skolen i sin Tid ikke befatte sig med hans Dimission

til Universitetet. — 59) Dersom Skolens forste Lærer

af egen Erfaring og Medlæreres prbvede Domme om
en Discipels Anlæg og Evner har tilstrøkkelig Grund

til at skjbnne, at en til Sluderinger bestemt Discipel

ikke dertil er oplagt, er det hans Pligt at underrette

Disciplens Forældre eller Værger derom
)
og at gjbre dem

opmærksomme paa, hvor nbdvendigt det er, .at de itide

vælge en anderi Bestemmelse, der svarer til hans Evner.

Vel kan det tillades en saadan Discipel derefter at tage

Deel i Undervisningen lige med Ikkesluderende, men
Skolebeneficier kan han da ikke nyde. — 60) De Ikke-

sluderende, hvilke efter denne Forordnings § '1 kunne
s°ge de lærde Skoler, tilstædes, Adgang til den Under-

• • •

visning, der gives begge de nederste Klasser, enten i

a 'le Lærefag, eller saamange, som deres Forældre eller

Værger rnaatte bnske. Fremdeles kunne de tage Deel
i den Undervisning, der gives de bverste Klasser i de
nyere Sprog og om videnskabelige Gjenstande. Imid-
,ertid den Underviisning

,

' i hvilken ogsaa Ikke-

studerende tage Deel, hverken i Materie eller Form af-

vige fra den de lærde Skoler foreskrevne Læreplan,
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1809, og ligesaalidet maa den engang bestemte Orden og

7. Novbr. Folae i Klasser ot> Lectioner for deres Skvld forandres.

Ei heller maa de Ikkestuderendes Antal i nogen Special-

klasse, uden Directionens Tilladelse, udgjore mere end

en tredie Deel af de paa samme Tid i Klassen værende

Disciple, og i intet Tilfælde mere
%
end en tredie Deel

af det for Klassens Disciple fastsatte Maximum. —
61) Samtlige Disciple uden Undtagelse skulle i enhver

Skole indtegnes i en almindelig Protocol. i noiagtig

Overeensstemmelse med denne Protocol affattes alle

Vidnesbyrd, som meddeles Disciplene, og aarligen ind-

sendes til Vor Direction schematiske Udtoge af denne

Protocol, i den Form, som Directionen bestemmer. —
62) I Almindelighed antages nye Disciple ikkun ved et

nyt Skoleaars Begyndelse. I Skoleaarets Lob, selv ved

Begyndelsen af det andet Halvaar, maa ingen Optagelse

af nye Disciple finde Sted, med mindre der skulde

være særdeles Omslændigheder, som gjorde det vigtigt

for et ungt Menneske, strax, skjondt ikke i rette Tid,

at kunne blive antaget.; men selv da maae hans Kund-

skaber og Fremgaug være af den Beskaffenhed, at den

Tid, der i Skolen paa ham bliver at. anvende, ikke

bliver nogen Forsinkelse for de ovrige Klassens Disciple.

Den derom tagne Beslutning og Anledningen dertil ind-

fores i den Protocol, som holdes i Lærerforsamlingerne.

63) Som væsentlige Betingelser ved nye Disciples

Optagelse fastsætles folgende: 1) at de ved deres -Ind-"

trædeise i Skolen have fyldt det tiende Aar, eller

dog kun i det hbieste feile nogle faa Maaneder i denne

Alder, hvilket ved Indskrivningen maa bevises med

Dbbeattest, der gjemmes som Bilag til Skoleprolokollen;

_ — 2) at de kunne læse dansk og latinsk Skrift med

Færdighed, og. at c)e i Regning ere bekjendle med de

fire Species; — 3) at de hverken ere forviste fra en

af de lærde Skoler, ei heller have forladt den paa

nogen lovstridig Maade, hvorom Skolens forste Lærer

bor skaffe, sig den fornbdne Vished; — 4) at deres
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Sæder ere ufordærvede og deres Adfærd sbmmelig; — 1809.

5) at deres Alder ikke staaer i altfor stort Misforhold 7. Noybr

til den Alder, der maa ansees som den mest passende

for den Klasse, til hvilken de, efter deres medbragte

Kundskaber, kunne henhore. Over 18 Aars Alder maa

ingen Discipel, end ikke i Skolernes bverste Klasser,
1

antages, med mindre speciel Tilladelse dertil erhol-

des. — 64) Naar Nogen anmeldes til Optagelse, skal

Anmeldelsen skee skriftlig til Skolens fbrste Lærer,

fire Maaneder i Forveien, for at fornemme, om i Skolen »

kan blive Plads. I denne Anmeldelse maa bestemt

angives den Anmeldtes Fbdselsaar og Fbdusted, hans

Forældres Navn og Stand, den Underviisning, han hidtil

har nydt, og hans Fremgang i samme. Anmeldelsen

fremlægges da i sin Tid af den fbrste Lærer i Lærer-

nes Forsamling, og i deres Nærværelse prover han den

anmeldte Discipels Kundskaber, og lader samme prbve

x
af de andre Lærere i deres Fag, Efter Udfaldet af

denne Prbve, saavelsom med Hensyn paa de i fore-

gaaende § fastsatte Betingelser, bestemmer Skolens

fbrste Lærer, om den Prbvede kan antages, og, saa^

fremt han antages, i hvilken Klasse han skal have sin

Plads. 65) Naar Disciplene indfbres i den alminde-"

lige Skoleprolokol, erlægges for hver 5 Rd. i Indskriv-

ningspenge, som beregnes Skolekassen til Indtægt.

Fra denne Udgift ere alene de Disciple befriede, som""

Ira en Middelskole gaae over til en af de fuldstændige

lærde Skoler, for der at fortsætte og fuldende deres

begyndte Skolestudier. - 66) Skolepengene for hver

Discipel, saavel i de fuldstændige Skoler som i Middel-

skolerne, bestemmes til 20 Rd. aarligen. Kun i Kjbben-

havns Gathedralskole blive de herefter, som for, 30 Rd.

aarligen for hver. 1 Tilfælde at flere Brbdre paa samme
Tid besbge Skolen, betales for- den anden kun 15 Rd.,

» Kjbbenhavn 20 Rd.; for den tredie kun 10 Rd.; for

flere end tre Intet. — Disse her bestemte Skolepenge,
hvori ingen Nedsættelse /inder Sted, betales for alle

"s
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4809. Disciple uden Undtagelse, enten de besoge alle eller

7. Novbr. kun enkelte Læretimer, naar og saalænge dem ikke er

tilstaaet fri Skolegang. De erlægges i fire Qvartaler,

en Fjerdedeel i hvert Qvarlal. De indkræves forud i

Qvartalernes Begyndelse, og naar de engang ere hæ-

vede betales de i intet Tilfælde tilbage. — 67) For at

erstatte Skolekassen Udgifterne til Lys, Varme og andre

Skolens mindre Fornødenheder, erlægger desuden en-

hver Discipel uden Forskjel 3 Rd. Ogsaa dette Con-

tingent betales forud ved Begyndelsen af forste og tredie

,
* Qvarlal. — 68) Naar nogen Skole maalte med de øv-

rige Klasser forbinde en Handelsklasse eller anden

lignende Indretning til Bedste for Ikkestuderende, for-

hoies for dem, som denne Foranstaltning kommer til-

gode, Skolepengene saa meget, som fornodent gjores,

for at erstatte Skolen de Omkostninger, som dermed

ere forbundne. — 69) Foruden det her af Os Bestemte

er Intet for Skoleundervisningen at betale, hverken til

Skolens Lærere eller Beljente, og forbydes samtlige

Lærere, under Straf af Embedsfortabelse, at modtage

nogen Betaling eller Douceur af Skolens Disciple, være

sig middelbart eller umiddelbart. — 70) Naar betalende

Disciple ere udmeldte af Skolen, eller i nogen Tid have

været borte, uden at angive gyldige Aarsager for deres

Udeblivelse, kunne de vel .antages igjen, naar der

sbges om Tilladelse dertil for dem, og derimod ellers

Intet er til Hinder. Men i forste Tilfælde ere de al

ansee som nye Disciple, og maae derfor paa ny proves,

og igjen betale Indskrivningspenge; i sidste Tilfælde

have de, forend de igjen antages, forst at erlægge,

hvad der af deres Skolecontingent muligen endnu kunde

restere. ,

VII. Gap. Om Skolebeneficier. - 71) Alle Legater

og andre Gaver, som af private Velgjorere hidtil ere

givne eller herefter maatte gives til al understotte due-

lige og trængende, elier til at opmuntre liaabefulde og

flittige Disciple, skulle urokkeligen anvendes til disse
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Oiemed. — - 72) Skolebeneficierne skulle være tvende 1809. '

Slags. Det fbrste indskrænker sig til Fritagelse for at 7. Novbr.

erlægge Skolepenge, hvortil dog ikke regnes det i § 67

bestemte Bidrag til Anskaffelsen af Lys, Varme o. s. v.,

hvilket Bidrag ogsaa enhver, der nyder Skolebeneficier,

skal erlægge. Det andet Slags bestaaer i Pengestipen-

dier, hvilke de Disciple, der allerede have fri Skole-

gang, endnu desuden kunne nyde til videre Under-

støttelse. — 73) Del hoieste Antal af Disciple, som

gives fri Underviisning, skal i Cathedralskolen i Kjoben-

havn være 40. i hver af de andre Gathed ralskoler 30,

i de ovrige fuldstændige Skoler 20, i Middelskolerne
v

12. — 74) Pengestipendier skulle have 3 Grader: 20,

35 og 50 Rd. aarlig. Det hoieste Antal af saadanne

Stipendier skal være: i Kjobenhavns Gathedralskole 10

af tørste Grad, hver til 20 Rd.; 10 af anden Grad til

35 Rd., og i0 af tredie GVad til 50 Rd. 1 de andre

Cathedralskoler: 7 Stipendier af hver Grad; i de ovrige

fuldstændige lærde Skoler 6 Stipendier af den laveste,

og 4 af hver af de tvende hbiere Grader. 1 Middel-

skolerne, hvor den hoieste Grad, 50 Rd., ikke finder

Sted, 3 hver paa 35 Rd., og 6 hver paa 20 Rd. —
75) Til at udrede forbemeldte Stipendier skal ved en-

hver Skole oprettes et Stipendiefond. Til Grundvold

for dette Fond skal henlægges alle Privatlegater, som
ei>e givne, eller herefter gives til duelige, flittige og

trængende Disciples Understøttelse og Opmuntring. Men
hvor disse Legater ikke ere tilstrækkelige, skulle Til-

skudde, indtil Belobet af de Stipendiesummer, som for

enhver Skole ere bestemte, elterhaanden som fornodent

gjbres og som Omstændighederne det tillade, udredes

fra andre Hjelpekilder, som Skolerne enten allerede

maatte være i Besiddelse af, eller for dem kunde ud-

findes. — 76) Disciple, for hvilke Skolebeneficier soges,

kunne ikkun under fblgende Betingelser dertil komme
» Betragtning: 1) at de ere bestemte til, efter fuldendte

Skoleaar og lovformelig Dimission at studere ved Uni- * v
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1809. versitelet; — 2) at det fattes dem- hverken paa Anlæg

7. Novbr. eller Lyst til Studeringer; — 3) at de- ved sædelig

Opførsel og ved Flid gjøre sig fortjente til Understøt-

telse; - - 4) at deres Trang til Skolebeneficier er be-'

kræftet med antagelige Atlester. — 77) Ingen Discipel

maa bringes i Forslag til Skolebeneficier, forend han

har været et Aar i Skolen. Fra denne Hegel finde dog

Undtagelser Sted : I) for Disciple Ira Island og Færderne,

hvilke, naar de til Skolerne i Vore Riger forsendes,

skulle der vedblive i Besiddelsen af de dem ved ældre

Anordninger meddeelte Privilegier; — 2) for dem, som

overgaae fra Middelskolerne til nogen af de fuldstæn-

dige Skoler, og som i Middelskolerne allerede have'

haft fri Underviisning eller Stipendier, hvilke Beneficier

de da beholde i de Skoler, hvori de indtræde. Er det

bestemte Antal af Gratistpladse besat, % da antages de

som overordentlige Gratister, og skulde intet Stipen-

dium være ledigt, da udredes Belobet af deres hidtil

hafte Stipendium af den Middelskole, som de forlade,

t

indtil et af den fuldstændige Skoles egne Stipendier

, kan dem forundes; 3) for de Gratister og Stipen-

diater, som af gyldige Aarsager og med gode Vidnes-

byrd gaae over fra en af de fuldstændige lærde Skoler

til en anden. — lovrigt bemyndige Vi Vor Direction til

at bevilge en med Omstændighederne passende For-

kortelse i det bestemte Prøveaar, eller til at tilstaae

foreløbig Understøttelse, naar der haves Vished om, at

en Discipel er forUinligen værdig og trængende, til tid-

ligere Hjelp. — 78) Det første Beneficium, som paa

indgiven Ansøgning tildeles en Discipel under oven-

anførte Betingelser, er fri Underviisning. Om Nogen

derefter endvidere skal nyde Stipendium, eller gaae

frem fra sammes ringere til hoiere Grader, dette skal

beroe paa, om og hvorvidt han udmærker sig ved

Talent, Flid, Fremgang og sædelig Opforsel. 79) Le-

dige Gratist- og Stipeudiepladser, til hvilke ingen be-

hørig competent Discipel maatte melde sig, blive indtil
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videre ubesatte. Alle Besparelser af Stipendier, som 1809.

derved eller ved indtræffende Vacancer i Skoleaarets f- Novbr.

Lob foranlediges, skal alene komme Skolens Stipendie-

fond tilgode, og anvendes til al foroge dets frugtbrin-

gende Kapital, indtil denne er istand til at udrede de

i § 74 bestemte Stipendiesummer ; men naar dette er

Tilfældet, da anvendes det Overskydende, efter Vor

Direetions foregaaende Bestemmelse, til overordentlig

Understøttelse for Skolens udmærkede Disciple i deres

Skole- og Universitelsaar. — 80) Naar en Stipendiats

Fornødenheder, hvortil regnes Anskaffelsen af de uund-

værlige Skoleboger, tillade det, bliver kun en Deel af

det' ham bevilgede Stipendium anviist til Udbetaling;

det Ovrige oplægges for ham. — 81) Af Stipendiatens

Opiat* betales ham ved hans Dimission til Universitetet

en Trediedeel. Den anden Trediedeel anvises ham af

Vor Direction til Udbetaling ved Enden af hans forsle

ucademiske Halvaar, og den sidste Trediedeel l^eledes

efter det/andet llalvaars Forlob, efter at dei ved ind-

sendte Attester fra vedkommende Professorer, og ved

de Prbver, han har været underkastet , er beviist, al

han hensigtsmæssigen har anvendt sin Tid i begge

Halvaar, og fort et anstændigl Levnet. — 82) Forslaget

til Skolebeneficiernes Fordeling efter ovenmeldte deres

Slags og Gradationer, samt til Bestemmelsen af den

x

^eel, der kan udbetales, og den, der kan oplægges
for hver enkelt Stipendiat i ethvert tilkommende Skole-

aar
;

skal i Gathedralskolerne i Kjobenhavn, Christiania

°S Odense, som hidtil, affattes af Rector og Skoleraad,

i de ovrige lærde Skoler af enhver Skoles forsle Lærer,

1 den Form, som Directionen foreskriver, og, tilligemed

beretningen om den offentlige Examen og del i § 61

befalede Udtog af den almindelige Skoleprolokol, til

sendes Directionen til Bedommelse og Approbation.
^ Denne Approbation gjælder kun for det nye Skoleaar

»ndtil næste offentlige Examen, da nyt Forslag indstilles.

f^li* ti.
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1809. — 83) Naar en Discipel, som noget Skolebeneficium

Novbr. er tillagt, viser sig dertil uværdig, eller ikke svarer til

den Mening, som har været fattet om ham, eller seer

sin Trang ved lykkelige Begivenheder hævet, da ned-

sættes eller ophorer dét eller de tilstadede Beneficier

for en bestemt Tid eller for bestandig. - 84) Dersom

en Stipendiat gaaer over fra een Sko\e i en anden, for

at fortsætte sine Studier, skal det Oplag, han i den

forste Skole har haft, komme ham tilgode; men forlader

han ellers Skolen inden den ordentlige Dimissionstid,

eller hans Bestemmelse til academiske Studeringer for-

andres, da falder .det for ham, samlede Oplag tilbage

til Slipendiefondet; og ondvidere har Skolekassen Ret

(il at fordre de oppebaarne Stipendier tilbagebetalte.

Undtagelse i disse Tilfælde maa dog D i r'eetionen være

bemyndiget til, efter Omstændighederne at bevilge, isser

for de Disciple, som, i Overeensstemmelse med § 59,

efter vedkommende Læreres Raad forandre deres Be-

stemmelse. — 85) Alle de Disciple, som allerede vare

i enhver af de lærde Skoler forend sammes Reform,

skulle fremdeles nyde fri Underviisning
,
saalænge de

' tre forste i § 76 anforte Betingelser ere forhaanden.

Og forsaavidt de
1

ere Stipendiater, beholde de, undév

samtlige bemeldte §s Betingelser, de Stipendier, som

efter den af Stiftets Biskop sidst udfærdigede Approba-

tion ere dem tillagte. — Attesterne for deres Trang til

offentlig Understøttelse have de at tijstilie Skolens forste

Lærer, forend det forste Stipendieforslag efter denne

Forordnings Datum indsendes. Udebliver saadant Be-

viis, da ansees Vedkommende for at have frasagt sig

Stipendiet for Fremtiden, hvorimod en saadan Discipel

beholder det for ham samlede Oplag, hvilkel i sin Tid

udbetales efter de foreskrevne almindelige Regler. —
86) I Henseende til Skolepenges Betaling for de Disciple,

som ere antagne i Skolerne efter deres Reform, skal,

ifolge det
,
som dem ved deres Antagelse er bekjendt-

gjort, forholdes efter Bestemmelserne i denne Vor For-
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ordning. De af dem, som Lilstaaes Gratistpladse , ere 1809.

ordentlige Gratister, hvis Antal kan stige indtil det 7. Novbr.

hoieste, som for hver Skole er bestemt, de i næslfore-

gaaende §' ommeldte overordentlige Gratister uberegnede.

— 87) Dersom den samlede Sum af Stipendier, som

ere tilstaaede Disciple indtil denne Vor Forordnings

Dalum, i nogen Skole overgaaer, eller er lige med den

hoieste Sum, som for Skolen i § 74 er bestemt, kan

|
intet nyt Stipendium der lilstaaes, forend den Sum,

som nu udbetales, er nedbragt under den, der er

bestemt.

i
VIII. Gap. Om Skoleproverne og Dimissionen til Uni-

versitetet. — 88) Ved Skilningen af fbrste og tredie

Qvartal i ethvert Skoleaar prover Skolens forste Lærer

j

Disciplenes Fremgang i enhver Specialklasse, eller lader

I

den i sin Nærværelse prove al de ovrige vedkommende

I

Lærere, for at være istand til at bedomme Underviis-

|

ningens Fremgang
,
og derefter at affatte de Bemærk-

ninger, som, ifolge § 44, skulle ledsage Lærernes Ind-

beretninger. — Ved Slutningen af andel Qvartal fore- '

tages en skriftlig Prove i alle de Specialklasser, i hvilke

en saadan kan ansees passende; men i de Special-

klasser, i hvilke del vilde være for tidligt at fordre

skriftlige Udarbeidelser, eller i hvilke en skriftlig Prove

ikke kunde ansees tilstrækkelig til, med nogenlunde
,

Sikkerhed at bedomme Disciplenes Fremskridt, proves

^sse enten blot mundtiigen eller mundtligen og skrifl-

f

n *on tillige. Vor Direclion bestemmer Fremgangsmaaden

i
ved denne Examen, som ikke maa vare længere end
een Uge. 89) 1 de sidste ,14 Dage

*
af det fjerde

Qvartal holdes en offentlig Examen, til hvilken Adgan
gen staaer aaben for Disciplenes Forældre, Værger og

I Velgjorere, saavel som for alle Velyndere af videnska-

belig Underviisning. Ved de Skoler, hvor, dot hidindtil

& har været brugeligt, indbydes til denne Examen ved et

j(

.trykt Program, hvilken lndbydelsesmaade Direclionen

i sorger for efterhaanden at blive gjort almindelig. —
I

• 19*
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1809. 90) Skole-Ephorerne paasee, at denne Examen holdes

7. Novbr. til bestemt Tid, med passende Hoilidelighed og i Over-

eensstemmelse med, livad i den Henseende er fore-

skrevet. Skolens forste Lærer tilstiller dem en Liste,

som angiver Ordenen, i hvilken Specialklasserne skulle

fdlge efter 'hinanden paa de bestemte Exaraensdage,

og Tiden, som skai anvendes til at prove enhver af

Klasserne især. — 91) Faste Censorer ved denne Exa-

men ere, foruden Specialklassens Lærer, som allid selv

examinerer, Skolens forste, og i det mindste een af de

dvrige faste Lærere. Naar Skolens forste Lærer exa-

minerer, og ingen af de overordentlige Censorer kunne

være tilstede, da ére tvende af de ovrige faste Lærere

Med censorer. Overordentlige Censorer ere: a) Med-

lemmerne af Vor Diréction,. naar de kunne være til-

stede. — b) Skole-Ephorerne, naar andre Forretninger

dem det tillade. — c) Andre Stedets eller Omegnens

agtbare Videnskabsmand, som af Skolens forste Lærer

foreslaaes Ephorcrne, og af dem indbydes til at være

tilstede, og, efter deres Leilighed, at deeltage i Censuren.

De faste Censorer bor allid vaire tilstede; Udeblivelsen

af de overordentlige Censorer maa ikke standse* Exa-

minalionens eengang bestemte Orden. 92) Forend

Proven i en Specialklasse begynder, fremlægges af den

Lærer, der skal examinere, en skriftlig Anmeldelse af

/ det, som i det sidste Skoleaar er læst. Derefter vælger

den forste Lærer, men, naar han selv examinerer, en

af de overordentlige Censorer, de Themala og Opgaver,

som nu til Prove skal gjennemgaaes eller besvares.

Disciplene fremkaldes, den ene efter den anden, i

selvvalgt Orden, og enhver Discipel proves saalænge,

' indtil Censorerne kunne bédomme hans Fremgang. —
Efter fuldendt Prove med hver Discipel tegner hver

Censor for sig en af folgende Characterer, som han

formener al kunne tilkomme den Provede: Udmærket

godt, Meget godt, Godt, Temmelig godt, Maadeligt, Slet.
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Nåar hele Klassen er examineret, sammenligne Censo- 1809.

rerne deres Lister, og naar de ere blevne enige om, 7. Noybr,

hvilken af forbemeldte Characterer enhver kan gives,

indfores samme i en Censurliste, som af alle Censorerne

underskrives. t~ 93) Af de tvende overste Special-

klasser i det latinske Sprog, de tvende overste i det

danske, o" den overste Klasse i de fremmede levende

Sprog, udarbeides endvidere under noie Opsyn Stile-

prbver, til hvilke Thémata opgives af Skolens fbrste

Lærer. Disse skriftlige Prbver, med hvilke enhver Di-

scipel til Eftersyn lader folge hans Stileboger for det

forlbbne Skoleaar, bedbmmes af de samme Censorer,

som vare tilstede ved de mundtlige Prbver i bemeldte

Klasser. De latinske og danske gives egne Characterer,

uden Hensyn paa de mundtlige Prbvers Udfald; de,

ovri^e bedbmmes i Forbindelse med den mundtlige

Examens Udfald i vedkommende Klasser, og for begge,

saavel den mundtlige som den skriftlige Examen, gives

en fælles Characteer. Ved Slutningen af den offentlige

Examen censureres Disciplenes Skrift- og Tegneprbver,

saml Prbverne paa Fremgangen i Vocalmusik og Gym-

nastik, hvor disse Underviisninger finde Sted. —
94) Resultaterne af, de fælles Censurlister indfbres i en

Generaltabel, hvilken, tilligemed en Indberetning om
Examens Indretning og Gang, samt de Censorer, der

hvergang have været tilstede, indsendes til Vor Direc-

tionf i det seneste 44 Dage efter Examen, tilligemed

de udarbeidede Stileprbver i de tvende overste latinske

°g den overste danske Sprogklasse. — Endvidere skulle'

de enhver Discipel i ethvert Lærefag tilkjendte Charac-

terer ikke alene indfbres i hans Characteerbog , for at

komrne hans Forældre og Værger til Kundskab, men
ogsaa inddrages i en Liste,, som for en Tid af een

Maaned efter Examen opslaaes i Skolens Værelser. —
95) Efter Udfaldet af de Qvarlalsprbver og Examina,
som i § 88 og 89 ere nævnte, og med Hensyn til en-

hver Discipels Flid og Fremgang, bestemmes hans hbiere
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1809. og lavere Plads i Specialklasserne for det følgende

7^Novbr" Fj^rdingaar, i hvis Lob det dog staaer vedkommende

Klasses Lærer frit for, med Skolens (orste Lærers Sam-

tykke, at gjore Forandring i Henseende til enkelte Di-

sciple, naar det findes tjenligt at anvende som Straf

Nedsættelse for en Tid fra den Plads, som Disciplen,

ifolge den foregaaende Qvarlalsprove, har fortjent. Saa

kan og en Discipel ved Uildcndt Qvarlalsprove, men

da kun efter Beslutning i Lærerforsamlinger!, nedflyttes

i en lavere Klasse, naar han formedelst Uflid og mær-

kelig Forringelse maatte forljene saadan Nedflytlelse. —
96) Opflyttelse fra en lavere til en hoiere Specialklasse

finder ordentligviis kun Sted ved don offentlige Exa-

mens Slutning. — Ingen Opflytning i hoiere Klasse kan

skee uden efter Overlæg mellem samtlige faste Lærere,

til hvem alene Dommen om Modenheden lil Opflytning

aldeles skal være overladt, uden at Nogen, hvad For-

hold han end staaer i til Skolen eller til enkelte Di-

sciple, deri maa blande sig. Denne Opflytning finder

Sled. naar en Discipel i Fundamentalkundskaber og især
#

i de gamle Sprog har opnaaet den Fasthed, og derhos

overhovedet den Forstandscultur, som den lavere Klasse

t)or forskaffe ham, for at kunne gjore sikker Fremgang

i den hoiere. — 97) Naar det i Skolerne skal afgjores,

om en Discipel er moden til at dimitteres til Universi-

tetet, afgiver enhver Lærer, saavidl hans Lærefag an-

gaaer, sit skriftlige Votum til Rectoren. Erklærer ffenne

sig for Dimissionen, da finder den Sted; dog. saafrem!

nogen Lærers Votum har afveget fra denne Mening,

har den dissenterende Lærer Ret til, for at sikkre sig

for Ansvar, at forlange, at hans afvigende Votum ind-

fores j Dimissionsberetningen. Er Rectors Stemme imod

. Dimissionen, udsættes den, om endog alle de ovrige

Læreres Slemmer vare for den. — 98) Ret til al dimit-

tere tilkommer: a) Rector og Skoleraad i de Skoler,

hvor Skoleraad er, og Rectoren i de ovrige fuldstæn-

dige Skoler, for de Disciple, som derfra, efter fuldendt
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Skoleeursus, til Universitetet pdgaae. — b) Forstanderne 1809.

for de nuværende, Privatinstituter, i hvilke Underviis- 7 - Novbr.

rringen udstrækker sig over samme Lærefag og ligesaa-

vidt, som i de fuldstændige lærde Skoler, og som hidtil

have dimitteret. — e) Magistri Artium, som ved Kjøben-

havns Universitet have erholdt Graden. — Alle andre,

være sig Institutforstandere eller Privatlærere', skulle,

forend de kunne udove bemeldte Rettighed, soge og

erholde Tilladelse dertil fra Vor Direclion. — 99) Om
Rettigheden herefter kan meddeles et Instilut, skal be-

roe paa, om det findes saåledes indrettet og med Læ-

rere forsynet, at der kan haves grundet Formodning

om, at det kunde bringe Dimittender til fornoden Mo-

denhed. — 100) Alle Privatlærere, der attraae bemeldte
m t ø

Rettighed, have at anmelde i deres Ansøgninger, som

maae være bilagte med Originalattestep, hvorledes deres

academiske Studier have været indrettede, og siden

paa egen Raand fortsatte; og har Nogen forhen dimit-

teret, maa tillige forklares, hvem han har dimitteret,

og naar. Direclionen indhenter dernæst videre. Under-

retning og Betænkning fra Universitetet, hvorefter Til-

ladelsen kan gives eller nægtes. Skulde Ansbgerens

Kundskaber i Skoleundervisningens Hovedfag være Aca-

demiels Lærere ubekjendte, eller ikke tilstrækkeligen

bevises, og den ansogte Tilladelse paa Grund heraf

nægtes, da skal det tilstædes Ansogeren, naar han for-

langer det. at aflægge nye Prover paa sin Duelighed, i

den Orden, som Vor Direction nærmere maatte be-

stemme. — 101) Naar Mænd af bekjendte Indsigter i

Skoleun
(]erv ]j sn j ngens Hovedfag onske al dimittere til

Universitetet deres egne Sonner eller Myndlinger, som
de enten selv have underviist, eller over hvis Under-

visning og Forberedelse til Universitetet de have fort

noie og vedvarende Opsyn, da skal Tilladelse dem
dertil, uden videre Undersoselse. af Vor Direction med-
deles. — 102) Ingen fast Lærer ved nogen af de of-

fentlige Skoler bor det tilstaaes at dimittere privat.
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1809. Ogsaa for en Rector strækker Rettigheden al dimittere

7. Novbr. sig ikkun til de Disciple, som, efler fuldendt Skolccursus,

forlade den ham anbelroecle Skole. — 103) Enhver,

som er bleven forbered et til Universitetet, enten i et

Institut, eller af en Privatlærer, der ikke er berettiget

til at dimittere, bor, forinden han anmeldes til Examen

Artium, underkaste sig et forelobigt Tentamen i en af

de fuldstændige lærde Skoler. •— Delte Tentamen fore-

tages udenfor de sædvanlige Skoletimer af -de Lærere,

til hvis Undervisningsfag de Sprog og Videnskaber

henhore, i hvilke Dimittenden, ifblge Forordningen af

22. Marts 1805, skal aflægge Prove ved Examen Artium.

Han proves da deels mundtligen, deels skriftligen, i

samtlige disse Sprog og Videnskaber. Efter dette Ten-

lamens Udfald bestemmes af Examinatorerne paa samme

Maade, som for , Skolernes egne Disciple er fastsat, om

den Provede kan afgaae til Universitetet eller ikke.
J

' forste Tilfælde udslædes af Rector en Attest om, at

Dimittenden er funden antaaelig til academisk Under-
kJ G

viisning, hvilken Attest hoslægges Anmeldelsen til Exa-

men Artium, hvorefter den paa saadan Maade Anmeldte

/antages ved Universitetet som Privatist. I det andet

Tilfælde derimod tilkjendegiver Rector skriftligen, at

den begjærte Attest ikke kan udslædes, saml Grunden,

hvorfor det ikke kan skee. — Skulde det ved Examen

Artium befindes, at en Dimittend, der med saadan At-

4 test har været forsynet, var saa umoden, at han ikke

kunde slædes til den mundtlige Prove, da paaligger

saavel Recloren, der har udslædt Attesten, som de

bvrige Examinatorer, det samme Ansvar, som for lov-

stridig Dimission er fastsat. - 104) Enhver, som di-

mitterer, skal saaledes staae til Ansvar, at, naar Nogen

af dem, han dimitterer til Examen Artium, faaer saa

slet Charactéer, at han maa afvises fra mundtlig Exa-

men, skal den Dimitterende forsle Gang erlægge en

Mulkt til Skolens Ribliothek af 20 Rd., anden Gang

dobbelt saa meget, og tredie Gang have sit Embede,
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hvis han J5r offentlig Skolelærer, men sin Dimissionsret, 1809.

saafremt han er Porstander for et Privatinstitut eller 7« Novbr.

Privatlærer, forbrudt. — 105) Et endnu mere skjærpel

Ansvar skal påaligge de Privatlærere, der dimittere

saadanne Elever, som, efter en Tidlang at have besfrgt

en offentlig lærd Skole, have forladt den, enten fordi

de ere blevne kjendte uskikkede til Sluderinger, eller

fordi de ikke have villet oppebie den til en lovmæssig

Dimission fra Skolen fornodne Modenhed. Thi dersom

en saadan Dimittend erholder for nogen af de skriftlige

Prover ved Examen Artium en Characteer, der ude-

lukker ham fra at slædes til mundtlig Provo, da skal

den, der ved al dimittere ham har været ham behjel-

pelig til al unddrage sig fra de Love, Vi have givet

for at fremme Skolevæsenet, have sin Dimissionsret

forbrudt. — 106) Enhver, som dimitteres' til Universi-

tetet, maa der fremvise et Testimonium, udstædt paa

Latin af den dimitterende Lærer, og skrevet paa be-

horig Stempletpapir , hvori Dimittenden meddeles det

ham tilkommende Vidnesbyrd om Flid, Fremgang og

Sædelighed, og, hvis han har gaaet i offentlig Skole, ,

anføres, om han der har haft Stipendier, og da hvilke,

samt om deraf er oplagt, og hvor meget, — Endvidere

bor enhver Dimittend til Universitetet medbringe de

Boger, hvori ^ han i det sidste Skoleaar har indfort »

sine Oversættelser og andre skriftlige Udarbejdelser i

de ældre og nyere Sprog, saadanne, som de- have

været fremlagte for vedkommende Lærere, og med
disses originale Hetlelser , hvilke. Boger enhver Dimit-

tend afleverer ved Universitetet tilligemed hans Testi-

monium.! — 107) Ogsaa for Enhver, som forlader en

offentlig Skole, hvad enten han har besogt den som
Studerende

(

eller Ikkestuderende, uden derfra at gaae
lil Universitetet, skal af Skolens fbrste Lærer udstædes
et Testimonium paa Dansk, hvori forklares, hvorlænge
han har nydt Underviisning i Skolen, hvori han er

underviist, hvilken Fremgang han har gjort, og hvor-
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1809. ledes han har opfort sig. Uden saadant Testimonium

7. Novbr. twaa togen, som har sogl en offentlig lærd Skole, gives

Adgang* til en anden, eller af noget Privatinstitut eller

nogen Privatlærer antages til Underviisning, l'or siden

at dimitteres. — 108) For ethvert Testimonium, som

fra en Skole udståedes, være sig ved Dimissionen til

Universitetet eller ikke, betaler den, som modtager det,

10 Rd. til Skolekassen, med mindre han har oppebaaret

noget Skolebeneficium, i hvilket Fald det meddeles

ham gratis. — Naar Nogen dimitteres privat, betaler

han til nærmeste fuldstændige herde Skejes Kasse 10Rd.;

men stædes en Privatist til forelobigt Tentamen i en

offentlig Skole, og dimitteres siden, da betales for begge

Dele 20 Rd. — Bevlis for, at saadan Betaling er erlagt,

skal Privatisten vedlægge sit Testimonium, forinden han

stædes til Examen Artium.

IX. Cap. Om Skolernes Eiendomme, Fonds, Indtæg-

ter og Udgifter og Regnskabsforingen over samme. —
109) Ligesom alle de private Legater, om hvilke i denne

Forordnings § 71 er bestemt, saaledes skulle ogsaa

alle andre de lærde Skolers og deriblandt Odense

kommunitets nuværende eller tilkommende faste og lose

Eiendomme, Capitaler, Legater, Indtægter og Indtægts-

kilder være og blive dem urokkeligen forsikkrede, og

alle Fundatser, Gavebreve, Anordninger .og Adkomster,

som hjemle dem samme, stedse staae i fuldeste Kraft. —
110) Enhver Skole skal beholde sine Eiendomme, Ca-

pitaler, Legater og ovrige Indtægtskilder udeelle, og

* dens Indtægter af samme anvendes forst og fornem-

melig til dens egne Fornodenheder, efter de Reglemen-

ter, som Vor Direction affatter; men hvad som derefter

ved Skolerne hver for sig og ved Odense Gommunitet

bliver aarligen tilovers, skal, forsaavidt det ikke ved

Fundatser eller andre Anordninger er bestemt til Oplag

eller voxende Capital, inddrages under det oprettede

almindelige Skolefond, om hvilket Vor Direction under

22. Maji 1807 er tillagt speciel Befaling. — 111) Af det

*
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almindelire Skolefond, hvilket aldrig maa anvendes til 1809.

andet Brue, end til det lærde' Skolevæsens Fornoden- 7. Novbr.

heder 02: Forbedring, udredes forst Udgifterne til saa-

danne Fornodenluder . som maatte være fælles for

samtlige Skoler, og ikke kunne rcglemenleres for nogen

eller nogle især, dernæst de Tilskudde, som maatte

udfordres for de mindre formuende Skoler, der ikke

selv have Indtægter i Forhold til deres Udgifter, og

endeligen grundlægges derved saadahne Fonds, som

til Skolevæsenets Tarv i enkelte Grene kunne være

fornbdne eller gavnlige. Bestyrelsen over Fondel forer

Vor Directjon efter de Hegler, som Vi derfor have fore-

skrevet.— 112) Overtilsynet med Skolernes Pengevæsen

staaer under Skole-Ephoratet paa ethvert Sled, som til

alle Tider maa være underrettet om den eller de del

vedkommende Skolers oeconomiske Forfatning, og uden

hvis Samlykke ingen Capital maa opsiges eller udsæt-

tes. — H3) Det specielle Tilsyn og den specielle For-

valtning vedbliver under de ved foregaaende Anord-

n, nger udnævnte Skoleforstandere, hvilke paa ethvert

Sted ere: Stedets Magistrat, dets forste Sognepræst og

Skolens forste Lærer. — 111) Ingen af de faste Lærere

ved nogen Skole skal det være paalagt som Embeds-
pligt at fore Skolens Regnskab, men samtlige Forstan-

dere vælge af deres Middel, (»Iler ogsaa udenfor samme,
en Pålidelig og vederhæftig Mand, som oppebærer
bolens Indlægter, udtæller dens Udgifter, og forer be-
hor,St Regnskab over samme, imod derfor al nyde aar-
,,gen 2 p,,ocent af de Ibbende Indtægter, han oppebærer,
indtil 5000 Rd., og 1 Procent af det, som disse aarlige

•'Hitægter belbbe sig hoiere end denne Sum. Blandt
lobende Indlægter kunne ikke regnes saadanne Capi-
taler, som indbetales for at omsættes. — 115) I Almin-
delighed have Forstmiderne under Ephorernes Tilsyn at
vaage over Skolernes Gapitaler og Eiendomme, deres'
Indtægter og Udgifter, saaledes at Capitalerne altid ere
og bhve sikkert udsatte paa Rente, de ovrige Eien-
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1809. domme i god Orden vedligeholdes, Indlægterne efter

Novbr. Mulighed foreges, og Udgifterne ikke overgåae det Be-

stemte eller Nødvendige. I Særdeleshed paaligger det

dem at være nole underrettede dm Skolernes Indtæg-

ter og Indtægtskilder; at holde i den dertil ved hver

Skole indrettede Bog alle Skolens Fundationer, Gave-

breve og Legater noiagtigen indfbrle; at administrere,

ved Hjelp af Regnskabsforeren, Skolernes Jordegods og

' Tiender; at instruere Regnskabsforeren om de Pligter,

han har at iagttage; at paasee, at han noiagtigen op-

fylder dem; af lade sig af ham stille saadan Gaution,

som de til deres Betryggelse og i Forhold til deOppe-

borseler, han paa eengang kan have i Kasse, ansee

tilstrækkelig; at meddele ham de til hans Regnskabs

Bilæggelse fornbdne Indtægts- og Udgifts- Ordres ; at

paasee, at hans Regnskabs-Extraeter, Regnskab og An-

tegnelsers Besvarelse i rette Tid indsendes. Dersom

nogen Skole ved dens Forstanderes Forsommelse nogen-

sinde lider Tab, staae de derfor Een for Alle og Alle

for Een til Ansvar. — M6) Regnskabsforeren skal med

Flid og Troskab indkræve Skolens Indtægter til de

Tider, naar de, forfalde; rigtigen og betimeligen ud-

betale de Udgifter, til hvilke Forstanderne give Ordres

og Anviisninger ; over Indtægter og Udgifter fore et

ordentligt og nbiagtigt Regnskab, og til rette Tid ind-

sende sine Regnskab.s-Extraeter, Regnskaberne selv og

Antegnelsernes Besvarelse. For Oppebbrsel og Regn-

skabsforing staaér han lil Ansvar paa samme Maade,
f " i

—

*

som andre offentlige Oppebbrsels- og Regnskabsbetjente.

Paa det at Regnskabsfbrcren kan være underrettet

om, hvad han har at oppebære, skal ham af Skolens

Forstandere være meddeelt en nbiagtig Fortegnelse over

alle de Indtægter, som Skolen aarligen tilkomme, med

Underretning om, til hvilken ,Ti(J enhver Indtægt for-

falder. Til Udgifterne meddele de ham enten staaende

Ordres, efter de af Vor Direetion tilstillede Reglemen-

ter, eller og særskilte for andre tilfældige Udgifter.
*. IN

i
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Uden Udgifts-Ordres, som vedlægges Regnskabet, maa 1809.

han Intet udbetale. -- 4 18) Ethvert Skoleregnskab skal 7. Novbr.

have trende Afdelinger: den ene for Skolen i Alminde-

lighed, den anden for Bibliotheket og de videnskabe-

lige Apparater, den tredje for Stipendierne og disses

Fonds og Oplagssummer. Til enhver af disse Afdelin- '

ger henfåres de Indtægter og Udgifter, som dertil hore.

Forsaavidt Oplagssummerne ikke ved Skolerne selv ud-

tælles, men forbeholdes Disciple, indtil de studere ved

Universitetet, skulle de fra Skolerne efterhaanden ind-

sendes til del almindelige Skolefond, fra hvilket de i

sin Tid anvises til Vedkommende. — 449) Ved hver

Maaneds, Qvarlals og Aars Udgang skal Regnskabsforeren

til Forstanderne afgive Extract ,af Regnskabet over de

i Maanedens, Qvartalets og Aarets Lob forefaldne Ind-

tægter og Udgifter. Maaneds-Extraeterne beholde For-

standerne for sig til Underretning. Af Qvartals-Extrac-

terne og General - Extracten , hvilke afgives i trende

Afskrifter, beholde Forstanderne een, og sende den

anden til Direclionen, den tredie til Skoie-Ephorerne. —
420) Ved ingen. Maaneds og intet Qvartals eller Aars

Afslutning maa Regnskabsforeren beholde storre Sum
end 2 a 300 Lid. i Kasse. Alt, hvad som Extracterne

vise at være derover, skulle Forstanderne da uden

Henstand af Regnskabsforeren modtage, og siden deraf

igjen til ham udtælle, hvad han efterhaanden til lo- .

bende Udgifter behover. -- 421) Til at gjemme de

Skolens Penge, som saaledes og ellers komme i Skole-

forstandernes Værge, skal, som hidtil har været an- •

ordnet, paa ethvert Steds Raadstue være hensat en

jernbunden Kasse med trende dirkefrie Laase, til hvilke

trende af Forstanderne, nemlig en af Magistraten, Sogne-

præsten og den forste Lærer skal have hver sin Nogle.

Saa ofte Kassen aabnes, skulle de alle Tre være til-

stede. Er Nogen hindret ved
,

Sygdom eller andet lov-
v

ligt Forfald fra at mbde, kan han afgive sin Nogle til

de tivrige Forstandere, af hvilke i det mindste tvende
'4 i
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1809. skulle være tilstede ved Kassens Aabning. — 122) End-

7. Novbr. videre skal Kassen bevare de Obligationer og andre

Documenter af Viglighed, som vedkomme Skolens Penge-

væsen, ligesom og en af Ephorerne authoriseret, gjen-

nemdragel og forseglet Protokol, i hvilken Forstanderne

• under deres Hænder indtegne, hver Gang de mode,

og hvilke Summer, Skolen tilhorende, der nedlægges

eller udtages. — 123) Naar de bestemte aarlige Sti-

pendier uddeles, skal det skee i en Forsamling af For-

standerne til Disciplenes Forældre eller N Værger, eller

hvem disse dertil give Fuldmagt, som derfor qvittere

paa en Fortegnelse, der til den Ende maa være affattet.

Dette Document afgives til Regnskabsføreren, for at tjene

til Bilag ved Hegnskabet. —
- 124) Til Underretning for

Revisionen om Skolens frugtbringende Gapitaler og om

Sikkerheden, som for samme haves, skulle Forstanderne

aarligen afgive til Regnskabsføreren en Fortegnelses over *

disse hver især, samt over de Panter eller andre Sik-

kerheder, hvori de ere udestaaende, hvilken Fortegnelse .

vedlægges Regnskabet. Forsaavidl Capitalerne i Huus-

panter ere udsatte, skal i det mindste hvert tiende Aar

en lovlig Synsforretning af Sagkyndige over Panterne

holdes, hvilken Synsforretning vedlægges Regnskabet. —
125) Med Skolernes Bygninger og Værelser, hvilke paa

allé, ligesom allerede paa de fleste Steder er skeel,

skulle gives passende Udvidelser og Forbedringer, have

Forstanderne Tilsyn, at de tilborligen vedligeholdes paa

Kirkernes Bekostning, hvor Vedligeholdelsen, ifolge L.

2—22—71 [N. L. 2—21— 63], for Kirkerne er Pligt, for

Skolekassens Regning, hvor Kirkerne ved speciel Anord-

ning ere fritagne. 1 sidste Tilfælde skulle Forstanderne

være bemyndigede til, uden Forespørgsel at foranstalte

Reparationer indtil 50 Rdlrs Belob. for dem fra 50 Rd.

til 100 Rd. indhentes Ephorernes Samtykke; for dem

af 100 Rd. og derover gj fires Forestilling af Ephorerne

til Directioneri. — 126) Med Skolernes Bogsamlinger,

for hvis hensigtssvareude Forogelse fremdeles afDirec-
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tionen skal drages Omsorg, har enhver Skoles fbrste 1809.

Lærer Tilsyn, og staaer derfor til Ansvar. Alle de 7- Novbr,.

Boger, som allerede haves eller herefter kjbbes eller

gives, skulle findes indfbrte i en dertil indrettet Pro-

tokol. Over dem, som kjbbes, og Prisen, til hvilken

de kjbbes. lægges aarligen en af Skolens fbrste Lærer

attesteret Forhånelse ved Skoleregnskabet. Naar den

fbrste Lærer ved Dbden afgaaer eller fratræder, 'skal

af Skolens Forstandere nole eftersees. om alle Boger,

saaledes som de i Gataloget findes indfbrte, virkeligen

ere tilstede. Mangler nogen, skal den afgangne Lærers

Bo eller den Fratrædende tilsvare samme. Derefter

skeer formelig Overleverelse til enhver fbrste Lærer. —
127) Naar Skolernes bvrige Inventarier, ligesom og

deres Bogsamlinger eengang fuldstændigen ere optagne,

og Fortegnelser derover indsendte, da forfatte Skolernes

fbrste Lærere, hver for sin Skole, aarlig Fortegnelse

over Afgang og Tilgang, hvilken afgives til Begnskabs-

fbreren, for at fblge hans Begnskab. — 128) Ethvert
*

Aars Begnskab skal være forfattet og til Skoleforslan- * v

derne afgivet i det seneste 3 Uger efter Aarets Forlob.

Hvad som i Aarets Lob er forfaldet til Indtægt, men

ikke indkommet, fores til Restance. Forstanderne tegne

paa Begnskabet. om de derved have Noget at bemærke

eller ikke, og indsende det derpaa ufortovet til Vor

Direction, under hvilken det revideres og decideres.

Af de reviderede og deciderede Begnskaber tilstilles

Ephorerne Afskrifter fra Directionen. — 129) For Begn-

skaber, Extracter og hvad videre dertiJ henhbrer,

bestemmer Vor Dii'ection de Schemata, hvorefter de

indrettes og fores. 130) I Calhedralskolerne i Kjb-

benhavn, Christiania og Odense, samt ved Communi-

tetel i Odense forbliver det ved de Indretninger i Hen-

seende til Begnskabsvæsenet, som der ere indfbrte,

saalænge Vrikke finde for godt deri at gjbre nogen

Forandring. —
1 3

1
) Hvert Aar haver Vor Direction til

Os allerunderd. al indgive Generalberetning og derhos
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4809. summarisk Regnskab over det hele lærde Skolevæsen

7^Novbi-
°* sammes oeconomiske Tiisland, — Hvorefter alle

Vedkommende sig allerund. have at rette. Givet i Vor

< kgl. Uesideulsstad Kjobenhavn den 7., Novembr. 4 809.

i6. Novhr. Kongelig Resolution ang. Lonninger for de

ved Opmaalingen i Island ansatte Officerer. Khavn

den 16. Novbr. 1809. — I Rentekammerets Forestilling

7. Novembr. bemærkes, at efter at den forenede militaire og

oeconomiske Opmaaling i Norge var befalet ved kgl. Resol.

20. Marts 1805, vare nogle af de ved Opmaalingen i Island

anbragte Officerer forflyttede derhen, som Capt. v. Wetlesen

ved kgl.' Resol. 25. Marts 1807, og Capt. v. Ohlsen, ansat

ved samme Resolution ved Opmaalingen af Grevskabet Laur-

vig; ligeledes bemærkes, at Capt. v. Smith, der var ansat ved

den islandske Opmaaling, var reist til Khavn med Kammerets

Tilladelse 1807 og kunde siden, paa Grund af Krigens Udbrud,

ikke vende tilbage. Disse Mænd sogte nu alle om, da de

* vare forhindrede fra deres Arbeider ved Krigen, at beholde

deres Indtægter. Kammeret bemærker, at den norske militaire

og oeconomiske Opmaaling bekostes deeltf af det militaire

'Fond (1500 Rd. aarlig), deels af Kongens almindelige Kasse ;

Opmaalingen paaLaurvig Grevskab halvt af Grevskabets Kasse,

'

. halvt af Kongens
; umen Bekostningerne paa Opmaalingen af

de islandske Kyster og Havne udredes ved Forskud af D.

Maju Kasse, indtil de ved Renterne af de islandske Collect-

penge kunne erstattes". Det foreslaaes dog, at Ltfnnen for

v. Smith maa nu blive udredet „extraordinaire af D. Måj tB

Kasse, da det, endskjc5ndt de islandske Collectpenges Renter

egentligen ere bestemte til at anvendes til Bidrag til at af-

hjælpe Landets Trang, og sidstnævnte Lbn (o: Smiths) vel

maatte kunne betragtes som en Folge af den til Landets Nytte

iværksatte Opmaaling, dog kunde synes mindre passende at

lade disse Renter bære denne Udgift, saaiænge Capt. v. Smith

ikke arbeider ved Opmaalingen". Iiivrigt var og Lieutenant

v. Krog ved Resol. 22. April 1807 ansat ved den islandske

Opmaaling, og var i samme Aar reist til Khavn, for ved

Underviisning hos Professor Bugge at uddannes til sin Be-

stemmelse, men han kunde paa Grund af Krigen ikke komme
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til Island. — Rentek. Norske Relat. og Resol. Protok. 90. 1809.
• Nr. 100. —

16. Novbr.

Vi bifalde allern. i Et og Alt hvad Vort Kentekam-

!• mer heri allerunderd. har indstillet, i Henseende til de

benævnte ved Opmaalingerne i Norge og Island ansatte

Officierer, at maatte beholde de dem for disse Forret-

ninger tilsfaaede faste aarlige Tillæg, uanseet de for-

medelst Krigs -Urolighederne ikke nu arbeide ved be-

meldte Opmaalinger A
. — — — Kjobenhavn den 16.

| . Novembr. 1809. -

I

Instruction for Repstyrerne i Island. Den 24. Novbr.

24. Novbr. 1809. — Udgivet og trykt paa offentlig

. Bekostning paa LeirårgBrbum 1810. 56 Sider i 8 Y °. En ud-

.
itfrlig Udvikling og Forklaring at' Instructionen findes i M.

Stephensens Skrift: uHentug handbok fyrir hvern mann, meb

utskyn'ngn hreppstjornar-instruxins, innihaldandi ågrip, safn og

utlistun helztu gildandi lagaboba urn Islands landbustjérn, og

l
ftnnur almenning umvarbandi opinber målefni". Leirårgbrbum

N

|
1812. 8 og 304 Sider. 8™. — I Canc. Skriv, til Rentekam-

j
meret 15. Juni 1822yttres, at det er utvivlsomt" om Repstyrer-

: Instruxen har Lovskraft, som ikke kongelig approberet.

- lnstrux fyrir hreppstjémarmenn å Islandi. Eptir

konunglegri allranåbugustu skipun Jjann 21, Julii 1808

samib, og hlutabeigendum til eptirbreytni litgefib joann

j
24. Novembr* 1809 af Islands amta-yfirvbldum.

i

1. Um hreppsljora skijldu yfirhdfud ad segja, —
I ') Hreppstjori hver breyti meb undirgefni og nåkvæm-

lega eptir landslogunum, konunglegum og viokomandi

yfirvalda og reltarins embætlismanna fyrirskipunum, '

sbmuleibis eptir ])essu instruxi. — 2) Hann skal grand-

gæfilega abgæta allt hvab til hlybnis og hollustu vib

I

\) det Udeladte angaaer Capt. Wetlesens Gave af 100 Rd.

(

aarlig saalænge Krigen varer, hvilken Gave henlægges til

Ponden for Qvæstede og Faldnes Efterladte.

ru. b. 9ii
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1809. konunginn, landslogin og rétt yfirvold, og til gtfbrar

24. NWbr. reglu, sibsemis og sveitargagns ab lbgum horfa må og

framfer i sveitinni, og |)ar um, åsamt ])vi, s'em hann

J)essu gagnstætt verbur var vi&, og éins um onnur laga

afbrot, gefa syslumanni sfnucn tljéta åvfsun, åminna

hlutabeigendu^um skyldu'^eirra; en se J>eirfi åminn-

(ngu ekki eba jjla gegnt, tilkynna })ab syslumanni, byers

urskurbar og fyrirskipana um allt hann skal leila, alls

engan urskurb um yfirsjénir sjalfur fella, ogengarbætur

hjå neinum, ån syslumanns skipunar, uttaka. En nibur-

skipun fåtækra til framfæris i sveitinni, og tillaga skipli

til Joessa, afgjori hropps(j6rar einir meb råbi [>eirra

s6knarprests. Samkvæmt kéngsbréfi fra. 11. Apr. 1781,

§6, gegna })eir og m6tmælalaust J>eirra syslumanns råb-

' stofun um innansyslu fåtækra sakir. Hvar tveir hrepp-

stjérar utnefnast i félknkum s;6knum, skipli })eir hreppnum

a mi II i sin eptir folkstolu og åsigkomulagi, sem ja mast,

og bafi siban sérloga umsjon, hver i sinu umdærni, meb

Jjab sem log og fyrirskipanir gjbra hreppstjérum ab em

- bættisskyldu, en abstobi
J)6 hvor annan i vandamalum. -

— 3) Verbi honum send nokkur bréf, konunglega eba

landsins opinberu j)jonustu snertandi, og fcannig af em-

bættismbnnum utanvert åteiknub, til framfærslu, skal

hann tafarlaust' leibbeina lpe'\m aleiois lil næsta bæjar, og

fyrirskipa J^eirra burb, an undandråltar, logbyla å milli,

retta leio åfram eins fljbtt og skilvfslega, sem i landslbgum

fyrirsegir, i framfærslubålks X. kap. um bobburb, og til

næsta ba^jar ulanhrepps, eigi })au utur hreppnum ab

fara, uudir 1 rdls. sekt til fåtækra, fyrir sérhvern bu-

anda, er forsomar her vib skyldu sina, samkvæmt k6ngs-

bréfi fra 26. Junii 1782 § % og skal hreppstjéri grensl-

ast eptir, hvort hirbuleysi verbur af .nokkrum hér vib

aubs^nt, en fyrir syslumanni åkæra hérum })å seku

til béta.

IL Um helgar og bænadaga. — 4) Hreppstjéri hafi

lillil meb, ab helgi- og bænadagar heibrist eptir tilskip.

af 29. Maji 1744, ab Jw( leyti einstakra naubsyn eba al-
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niennlngs ])orf ekki bybur ab sjå i gegnum fmgur meb 1809.

J)eirra notkun, svosem meb sjéferfeir og bjorgun eigna 24. Novbr.

og atvinnu manna fra skemmdum, meb fiskirébra f bågum

årum og a styrjaldar timurn . eba
J)å

hopp eru Hkleg,

samkvæmt lilskip. af 13. Oklbr. 1797, en gånga skal samt

eptir Vs til fålækra af tillum helgidaga afla, eptir J6ns-

békar framfærslubålks IX. og rekabålksX. kap., fra hverju

fiskineta afli, eptir nynefndri tilskipun, })6 sé undanskilinn.

I tllliti til hans, og utlagsbota fyrir helgidaga brot, sé

hreppsljérum og obrum hlutabeigendum r.egla, kansellibr.

frå 29. Julii 1786, og k6ngsbr. fra 7. Marz 1788. —
5) Hann framfylgi alvarlega hlybni vib kohiingleg log-

mål, utgefin jwnn 29. Maji 1744 og 26. Okt. 1770, um

bnikun aflekinna påpiskra og 6|)arfa helgidaga, til bjarg-

ræbis utvega, eba atorkusamrar heimilis forstcibu, all-

stabar f sveitinni.. — 6) Hann gefi nåkvæmlega gaum
ab yfirsjénum og éreglum, sem å helgidogum fremjast,

méb drykkjuslarki, ryski'ngum, mælgi eba håvaba i kirkjum

eba vib J)ær, og åkæri til sekta, eptir kéngsbr. frå 26.

Junii 1782 § 3, sbmuleibis ofdrykkju altarisgaungu-félks,

eptir tilskip. af 3. Junii 1746, um drykkjuskap. Ogtyar

sii hneixlanlega oregla fer sumslabar vaxandi, ab kirkju-

folk dregur hutida meb ser til kirkju, hverra fjoldi, åflog

og håvabi glepur fyrir verbugu athygli manna, er J)eir

opt færast inn i kirkjudyr, eba jafnvel sjålfa kirkjuna,

til mesta hneixlis og 6sæmdar vib opinbera gubsjrjénustu,

l)å skal .hreppstj6ri hver slobuga abgæzlu hafa -å, ab

enginn abkomandi i sokninni hafi meb ser hund, ab

kirkju å mossudogum, åminni tvisvar opinberlega, eptir

embættisgjorbir, J)ar um, en sé \}\\ samt ekki gegnt,

uppskrifa siban votlanlega
J)å,

sem i j^essu éhlybnir

-finnas!, og gefi |>ab syslumanrn til kynna. sem ån tafar

urskurbar |)å seku abkomumenn ab gjalda 16sk.ibætur
fyrir sérhvern hund, J>eir hafa meb sér til kirkju i hvert

sinn, og eignist hreppsljorar J)ær bætur,* sem ån log-

s6knar uttakist af eigum hinna.

20*
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1809. III. Um sidgædi og rddvendni. - 7) Hann må ekki

Novbr. Hba brennuvins skenkfngar eba litsolu i staupatali af

" ~
j)eim, sem J>ar til hafa ekki vibkomanda amtmanns leyfi;

ekki drykkjulnis fyrir ferbafolk, eba lausu og illa ræmdu

kvennfélki abselur i sjobubum ; ekki brotlegum persénurn

ab legorbsmålum ab halcla til a sama bæ eba i somu

sokn; ekki ab prestum sé brennuvin fært eba bobib af

folki, vib })eirra ernbættisverk i kirkjum, eba vib husvitj-

auir, i embæliislauna stab, og ekki ab félk færi brennu-

vin ab kirkju eba til jrings til solu eba veitingar |)ar

hver obrum. Honum ber einnig um sja, ab engin veizla

sé haldin i kirkjum åkærulausl. - 8) Blygbunaiiaus og

skammarleg nibril, mbkvebskap og nafnagiplir, sem eru

annabhvort sibsemi, rabvendni og kristindomi gagnstæb,

eba a;ru og gott mannorb félks meibandi, a hann ekki

ab liba utdreifb ( sveitinni, eba um hond hofb, heldur

grenSlast eptir um }:>eirra hofund, og gefa syslumanni

l^viumlikt strax til kynna, (il alvarlegs strå fis og sekta,

eptir lilskip. af 27. Sept. 1799 § 9, \% 13, 25, hvar

meb hann asamt innkalli fåtækra tekjur fyrir [>esshattar

slérglæpi; somuleibis, eptir tilskip. fra 28. Dec. 1792

§ 3, vinkilskrifara bætur, sem å klaganir rånglega teikna

ritarans nafn.

IV. Um undirgefni og goda reglu. — 9) Eins og hver

hreppsljéri sjalfur ur skyldabur til, i ollu ab hlyba lands-

logunum, og vibkomandi yfirvalda og reltarins embættis-

manna bobum i laganna nafni, svo skal hann nåkvæmlega

krefja hlybni vib allL hvab hann almuganum i embættis
- 9

nafni fyrirleggur, og ab félk taki meb virbingu sérhverri

hans åminningu. beint eptir auglystu boborbi konungs,

\raim 21. Julii 18Q8, en brjoti nokkur f)ar a méli, akæri

J)ann sama, eptir 3. artikula, hlffbarlaust fyrir syslumanni,

til harbrar refsingar, obrum ohlulvbndum til eptirdæmis,

samkværnl stiptamtsins far um auglystri, og fra enum

koniinglega landsyfirrétti å islenzku og prent iitgefinni

fyrirskipun, somuleibis tilskip. J)ann 3. Junii 1746 § 32,

um hiisaga, og J6nsb. framfærslub, IX. kap., sem leggja
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I rd. specie sekt vib ohlybni gegn hreppstjérum. f>ar hja 1809.

skal hann meb alvorugefni, sameinabri lempni og g6b- 24. Novbr

semd vib almiigaiip, stunda ab koma / veg fyrir allan

m6tl)r6a og yfirsjénir einfeldm'nga f J^essu lilliti. —
10) Somu reglur um framferbi milli husbænda og hjvia,

foréldra og barna, skal hann, allstabar hvar hann i

sveitinni finnur vib Jjurfa, bryna fyrir hlutabeigendum,

og gagni })ab ekki, åtelja J)å, sem hluiabeigendur fyrir

honum akæra, sem slorum brotléga
i'
J)essu, fyrir syslu-

marini, til sekta, eptir tilsk. fra 3. Junii 1746, um hus-

agann. Sornuleibis lyga-J)væltings- og slaburs hofunda,

- og blygbunarlausa blétvarga, eptir somu tilskipun. Yfir

hofub ab segja : åstundi liann \ ollu ab akoma gobri og

sibsamri reglu hja almenningi, og J>essvegna einkum vib

- brubkaup, erfisdrykkjur og almiiga veizlur, naubsynlegri

héfsemi, forsjalni og sparsemd.

V. Um hrcinlæti og prifnad. — 11) Hreppstjori

aminni nlmuga ibuglega, hvar hann finnur (>ess vibj>urfa,

til hreinlætis og j)rifna&ar, utan bæjar sem innan, einkum

i barna tøjénuslu, falnaci, malar mebferb, peningsrækt

r og til gobiar hagnytingar alls å bui. I verplåzum er

t>essa einna mest J)orf og fyrirskipab i tilskip. fra 13.

Junii 1787, kap. III. § 1 ; 5. Sept. 1794 § 1, hvar fyrir

hann og harblega haldi almenningi lil ab afleggja |)au

andstyggilegu forasfifn fyrir framan bæi, sem gjorir ab-

;
komu jjångab jafnviburstyggilega og veru 6heilnæma i

husuh), sem i hittim, og |)å vindur ber a bæinn, fyllast

meb draplegum odauni og 6hollustu dompum, en J)eir,

sem finna nokkub-gott vib fcyflft forasbfn lil åburbar,

ammnist um ab ha fa \rau afsibis fra bænum , einkum.
nebanhallt Y ib ij6shauga, svo tør f sigi frjéfgandi logur

* fyrir vollinn j regnum fr{j haugnum, og J)vih'k sofn verbi

miklu drjugari og nytsa mari. Hreinlega og hagnabar-

i
sama me^i'b å hrossakjoti, j)egar til matar er haft,.hefir

|
konungur, })ann 21. Julii 1808, bobib yfirvoldum ab

I fyrirskipa, hvar jrieb nåkvæm umsj6n er hreppstj6rum
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1809. her meb å hendur falin, eins og sliptamtib, \mn\ 18.

24. Novbr. Sept.
J).

a., hefir åbur j)eim uppålagl.

VI. Um goda bustjorn. — 12) |>arcb g6b bustjorn

eiginlega er innifalin i varbveizlu £>eirra i 10. og II.

pésti framtbldu skyldna, og asamt Jdvi, ab haga svo

skynsamlega bunabarhåttum, eptir ymislegu åstandi til

sjos eba sveita, og jarbar eba husmennsku åsigkomulagi,

-ab sem atfarabezt verba megi breigum, hverra |)ess

fleiri reynast, J>vi miburi skammsynir og råblillir, sem

forsjålni, regla, sparsemi og ^rilnabur, leibir velOesta

" lir breiga tolu, J)å ber hreppstjora meb J)essum fåtæku

ab hafa ibuglegl tillil, leggja J^eim oli biisheilræbi og

åminna um hvab \>eim virbisl aflaga gånga, aplra orabi

og svallsemi Jjeirra, og eptir J>vi, sem J)essu er vel

eba il Ia gegnt, virba sérhvers [)urfamanns bjargræbis

vibleitni, J>egar hann kann ab meb{)urfa libsinnis af

hreppnum.. <

VII. Um goda hreppstjorn. — 13) f>etta tillit er ab

sonnu einhver hin l'yrsta og eiginlegasta grein gébrar

hreppsljornar, ab jrvi leyli )yc\t må koma \ veg fy rir

margfftld bågindi og ftyngsli fy rir sveitir, falækt og jafn-.

vel horfall aumingja i hallærum, samt er fjolda margt

annab, hvar meb framkvæmdarsamur hreppstjéri a ab

volta dugnab sinii, stjornsemi og forsjå, J)egar vibliggur,

tyrir t>vi sem hreppnum varbar, eins og Jonsb. fra øj f.

b. IX. kap. honum å hendur segir; svo sem:
J)é

elds-

vodar, skribufdll, snjoa- og vatns-flob, næmar sotlir,

drukknun bænda og fyrirvinuenda, eba bnnur slor oham-

j'ngja abber, og selur ymist ekkjur og rnunabarleysi'ngja,

eba heil heimili, vib missir eigna og abyla. \ f>rot eba

KfsMska. f>å ab votta dugnab og framkvæmd meb ut-

vegun jarbnæba og husaskjols, bjargræbis og forben-

ustu,.meb vinnu, meb uppvakningu efnugri manna til

hjalpar, meb råbstofun émaga å hentuga og géba stabi,

og meb skjétri utvegun gébra libsmanna til bjbrguuar

félks vib Hfshåska å sj6 eba iandi, einnig eigna Vib olds-

og annan voba, er svo mikill somi og velgjort vibsveit
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sina og fbburland, ab sérhver hreppstjori, sem vill dånu- 1809.

mabur heita, mun låta ser hugfast, ab verba -eptir 24. 24. Novbr.

posti bbrum for{)éntari vib uppfyllfngu svo mannkærlegra

skyldna, ab nog virbist einungis ab benda hér til fjeirra. %

N

— 14) pi\v hægra er opt ab fyrirbyggja blåfåtækt og

sveita vandræbi, en siban ab greiba ur })eim, ber

hreppstjora ab gångast fyrir upptekt og byggingu eybi-

jarba og nybyla i sveitum, til ab utvega Ifklegu témthus-

félki [)ar stabfastari atvinnu og småmsaman fækka J)essu,

J)å verbur; åminna urn moskurb og haguytingu fjårtabs

til betri vallaræktar, en banna f>ess brennslu, hvar

annab eldsneyli fæst, svo ab gott fébur fyrir eina eba

fleiri kyr tijétt kynni [>annig ab åvinnast, og af Jbeim

mikil bjbrg fyrir buendur årum saman
;
einnig um fækkun

6|jarfa hrossa i heimahbgum fra målnytu. Halda i lengstu

log fåtækum buendum vib åbyli, heldur en hleypa hyski

J)eirra ut a sveit til misjafrirar forsorgunar og uppeldis,

hvers vcgna honum aldrei skal leyfilegt,
J)6

til sveitar-

})yngsla horh hja fåtækum hjénum af vaxandi omegb,

ab fella bii })eirra, meban nokkur urræb'i betri sjåst, og

ekki ab råbstafa j^eim i Ijærvistir eba til hreppa sinna,

meban t>au sjålf verba ekki. handbjargar omagar, ebur

meb Ibglegu moti abskilin. V
7
era skal hann og fgobum

råbum meb fåtæklingum og ospilsomum um heyja åsetn- »

ingu, eptir sérhverrar sveitar åsigkomulagi, ån Jjess ab

- svipla nokkurn mann umråbum eigna sinna; . abgæta

tøeirra byrgbir, vinnubrbgb, råblag vib og vib, og utvega

l>eim, ef mbgulegt vera kynni, hentuga vinnu, eptir J)vi

sem tilskip. af 3. Junii 1746 um husaga, § 32, feeim

uppåleggur; motmæla giplfngum veikra (sja 39. art.),

einnig oknyttasamra. vankunnandi , atvinnu- og åbylis-

lausra svallara og letingja, unz å [>essu reynist bét, og

l>eir mega forstbbu veita bbfnum og hjuum, eptir tilsk.

W 3. Junii 1746 um hjonabands mål, §2, og kongsbréfi
,

fra 28. Marz -1776. Verbi samt heyja-J)rot hjå nokkrum,
bannar plakat fra 19. Sept. 1806 framar ab laka upp
Qey, eptir Jonsb. iandsieigubålks

, XII. kap., hjå bbrum
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4809. byrgari, L i 1 framfæris f6burlausum peningi, vili eigandinn

24. Novbr. |)ab ekki gébmétlega af hondi låta. — '5) I verplåzum

r^^-T ^ er hreppsljérum ab umsjå, ab tilskip. fra 28. Febr.

4758, af konungi stabfeslri })ann 13. .lunii 1787, og

ribrum, urn fiskiafla a sérlegum stobum gildandi, eba

hér eptir utkoman di fyrirskipunum, sé eptir lifab. Sbmu-

leibis, ab æbarfugl allstabar og å (jllum arsins tima, eptir

sibastnefodri tilskip. 1787, og koniinglegu boborbi jiann

21. Julii 1808, fra stiplamtirm f>ann 48. Sept. }>'. a. a

prent dtgøfnu, verbi fribabur, og sérhvert viljandi drap

hans til sekta, an hlifbar, akært.

VIII. Um hreppsljornar-fring, tiundargjord og tiundar-

svik. — 16) .J6nsb. framfærslubålks XII. kap. og reglu-

gjorb fra 17. Julii 1782, 4. og 2. art., heirailar hreppstjorum

arlega ab halda J>fng og rétt, fyrir hverjum buendur framteli

goz og pening sinn til tiundar; leggur reglugjorb f>essi

\hreppstj6rum Ijoslega fyrir, eptir hverri reikningsreglu,

^og meb hverjum hætti, fé manna eigi J)ar til tiundar ab

meia, hvori sem vibkomendur mæta eba ekki, og lilskip.

fra 4. Sept. 4 786, hversu tiundarsvik eigi hér ab strafiast.

Eptir })essum lagabobum ber hreppstjora hverjum ab

breyta, og rétt er, ab hann åkæri J)é fyrir syslumanni,

sem hann, meb rokum, um tiundar skilsemi misgru nar,

en sjålfur må hann enga eiba taka.

IX. Um tiundar -reihninga, lista yfir. by li og buendur

• etc. i Hund, og yfir tausafjdrtiund, og um landbuskapar

tdflur. 17) Hreppsljori skal senda syslumanni, sem

fégeta og polilimeistara å landinu, greinilegan reikning

yfir allra buenda og bulausra tiundai-gjorb i sveitinni,

rétt utdreginn af hreppsbokinni, en annan samhljéba

séknarprestinum, og |)ann J)ribja kirkjueigandanurn, hvar

nokkur er i'hreppnum, eba J)å f>eim, sem '})ar heldur

kirkjureikninga hans vegna, hverja reikninga alla hrepp-

stjéri a ab undirskrifa. par ab auki skal hann senda

syslumanni, i tvennu lagi, lista yfir alla buendur og

bulausa, sem tfunda 4 hundr. af lausafé eba meira, og



Instruction for Repstyrerne. 313
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Jyaré -sérflagi til nefna, hverir i einbyli eba fleirbyli séu, 1809.

svo ab syslumabur }>ar meb sannab fåi reikning sinn 24. ^Novbr,

arléga yfir lbgm'annstoll. å rneban hann geldst. Loksins

sendi hann syslumanni lisla yfir alla lausafjårliund i

sveitinni, tir hverjum lista hann |)6 undanfelli konglegra

embættismanna
,

J^eirra ekkna, og sjålfs hreppstjorans

lausafjårliund, svo at sakamåla kostnabur, }>egar å amtib

niburjafnast tøaff eptir lausafjårliundar megni, samkvæmt

kéngsbr. fra 10. Maji 1788 og 25. Julii 1808 § 3, verfei

[>ar eplir niburskiplur ab réttri tiltolu a sérhvern. Eiga

J>essir listar eins ab vera undirskrifabir. — 18) k hrepp-

Stj6rnar-J)i'n|inu ber honum, meb séknarprestsins abstoc,

reglulega ab innfæra i landbuskapar (oekonomisku) tofl-

urnar allt hvab ber, f sérhvern dålk, ulundan sérhverju

åbyli og Jjess åbuanda nafni, génga eplir, ab allt sé til

|)eirra framtalib, og vara vib sekt })eirri, er annars må
vibliggja, ab ktings bobifrå !<9. Junii 1793. Tværsam-
hljéba landbuskapar toflur, somuleibis undirskrifabar, a

hann, åsaml fyrrøduro liunda reikm'ngum og lislum,

arlega ab scnda syslumanni skilvislega vib utgaungu

Oktobers månabar.

X. Um hreppsbækur og svcitarkassa. — 19) Fyrir

serhverja sveit skulu hreppstjorar halda sérlega hrepps-

bok, gcgnumdregna og uppåskrifaba af syslumanni, og
1 hana innfæra allt inn- og tit- gjald til fåtækra fram-

færis, af tiundum
, auka- tillogum

,
veibum, botum og

gjoium, samkvæmt stiptamtsins fyrirskipun, \mm 26.

Decembr
- ^85, augtystri i prentabri Ibg^ngisbok fyrir

arib i 786, bis. 33, og kanselli-skipun }>ann 11. Julii 1789.
Hvab afgangs verSur i penfngum fra titsvari til fåtækra
framfæris, hvert år, fcogar feessu vib Oktobers månabar
lok er niburskipt, skal hreppsljéri vandlega geyma ser
i lagi, undir séknarprestsins og mebhreppsljéra , hvar
fleiri en einn eru, og hans eigin innsiglum, sem ekki
mega opnast nema i prestsins viburvist, svo eins inn-
sighst aptur,

j,eRar af er tekib eba vibbætt.
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1809. XI. Um fdtækra lehjur. — 20) Påtækra vissu tekjur

Novbf. eru afe eins (lun dir, eptir reglugjflrb Ira il. .lulii

1782. en |)ar pessar optast nær nå skammt til sveitar-

innar fåtækra forsorgunar, og uppå J)ær 6vissiT er ekki

/ neilt stoougt ab byggja, skal hann, meb abstob og råbi

soknarprestsins, hverjum umsjon meb Jatækum og {^eirra

forsorgun er met) hans kallsbréfi, tilskip. fra 27. Maji

1746, i art. 19., kanselli-skipun, J)ann 1 1. Julii 1789, og

yfirvalda fyrirskipun uppålogb, og bobib ab halda og

undirskrifa, asamt hreppstj6rum, reiknmga yfir fåtækra

forlagib i hreppsbékunum, vandlega samanreikna hvab

til vibbotar tfundunurn vib^arf, og, sé årferbi sæmilegt eba

betra, leggja J)ar framyfir tbluvert til vara, svo ur

éfyrirsébum hrepps vandræbum, sem sibar kynnu uppå

ab falla, svo . sem,
J)å

einhver hreppsmanna ratar i

stor bågindi, eba émaga tala kann ab aukast å hreppnum,

verbi, an nys utsvars, greidt, og drjugur forbi småm-

saman upp lagbur i sveitarkassann år fra åri, til neybar

afléltis i J)å
og Jjegar uppå fallandi hallærum. f>etta

})annig riflega reiknaba aukatillag i vibbot tiundanna

jafnar hann, meb soknarprestinum, sem sanngjarnlegast

nibur å alla, xer ti'und gjbra i hreppnum, og abra hus-

bændur, sem efni til hafa, ekki eptir tiund einni, heldur

ab yfirvegubu sérhvers mafgbreytta åslandi, efnum, fjol-

skyldu o. s. frv., meb allri J>eirri hreinskilni, sem hans

hreppsljornar-eibur skyldar hann til, og innifelst i ^essu

åukatillagi allt hvab åbur hefir i tollå og aukatillcig til

fåtækra krafib verib, sem matgjof, manneldi og J)vi um

h'kt, hvers framvegis ekki ber ab krefja. po afgangs

neybarforbi verbi J)annig i tleiri gob år upplagbur i

sveitarkassann, og oyissar tekjur til muna bælast kunni

fåtækum, må f)ab samt ekki i mebal- .eba belri-årum

minka neitl J)ab framyfir lagba til forbasafns, vib auka-

tillagsins akvorbun; en svo ab syslumabur ætib viti gjorla

byrgbir serhvers hreppskassa, skal hreppstjéri årlega i

Oktobers månabarlok, åsamt tiunda-reikningunum, gefa

honum til kynna upphæb sveitarkassans afgångs-peninga,
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hvaraf hann fa i séb, hv.ersu J)essari skipun, um'vaxaødi 1809.

saft) til neyfcarforba , er af hreppstjoranum eptir lifao, 24. Noybr.

og sérhvers kassa åstand. — 21) Meb ovissum iekjum

fåiækra teljast: a) helgijagayei&ar, eptir § 4; b) så

partur af fåtækra peningum, sera konungur årlega mildi-

legast gefur i hverja syslu, er hlotnast kann til skipta

sérhverjura hreppi; c) friviljugar gjafir gobviljabra, einnig

efslu « embættismanna til fåtækra, eptir reglugjbrb fra

17. J li I i i 1782; d) iiåiinga og oekta barna foreldra tillog

til émaga framfæri s; e) forbrotnar vorur, afli og bætur

eptir domum og urskurbum démstola og yfirvalda, fyrir

rneiri og minnj yfirsjonir, um hverjar, og annao, er vib

hreppstjéra embætti må {)eim til frekari vegleibslu og

lærdoms tøena, J)eir vænta kunna, ef hentugleikar leyfa,

ab sjå l'tarlegri åvisun a prenti, ])eim til (hugunar um,

hvab sveitanna gagni, og skyldunni ab efla J)ab framar
?

vibkoma kytmi. *
,

-

XII. Um framfæri og forlags-cyri. — 22) f>egar efi

eba agreim'ngur nokkur verba kann-um, hvar émagi eigi

framfæri, eba hvort nåungum, utan eba innan syslu, g.jbrisl

ab Ibgum J)enna ab annasl, beldur hreppstjorinn sig

um J)etla til sins syslumanns, einnig um Jjess forlags-

pris upphæb, sem nåungum eba ulanhrepps mbnnum,
eptir tib og åslandi, ber til hrepps hans ab greiba, og
a hann i ollu ab hlybnasl fyrirsbgn og urskurbum syslu-

raannsins, sem ylirvalds og politimeistara
,

og hvar

agreiningur um omaga framfæri er milli tveggja syslna,

vibkomandi amtraanns fyrirskipun. Aldrei skal hrepp-
stjora leyfilegt ab låta omaga fly tja a nåiinga eba hreppa,
nema syslumanns skrifleg fyrirsogn J>ar um meofylgi;
aldrei ab ^råreiba émaga dbruvisi å milli, heldur åkæra
|)å ab Ibgum til sekla, er motøroa dirfast ab syna, og
aldrei ab visa vistfbstum })ungubum kvennmbnnum å -

"

sveitir feeirra; jwi fæbingarhreppur barna skal ekki
gilda til framfæris, annar en så, hvar mobir åtti stab-

last logheimili,
J}egar hun fæddi; en komi vinnukona

61étt i vist, pg sé J)ar mebtekin sem hju fulla viku, pg
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1809. henni ekki fyrir ])ab, })a vitanlegt er, burtu vfsab, skal

Novbr. hun enda |)ar årsvist sltia«

XIII. Z/m omagahald. — 23) Hreppsljorinn låti ser

umhugab vera, ab sérhver omagi forsorgist vel og for-

svaranlega, bæbi ( tilliti til fæbis, J)iifnaoar, fatnabar,

uppeldis vingHnga og mentunar \ boklestri, kristindomi,

gobum sibum og vinnu, og ab J)eim meb {)essu verbi

ekki svo ofjyyngt, ab baga J>urfi framfbr J)eirra og {)roska.

eba bila J)å (il heilsu, og sjåi hann um, ab l>eir haldisl

vib sama kost ou abbunab, sem annab verkafélk eba

bbrn , å bænum. \ jxessu tilliti' låti hann ser hugiost

boborb tilskip. af3.Junii 1746, um hdsaga, 6., 9. og 14. art.,

tilskip. af 27. Maji 1746 um husviljun, § 17, og kongsbr.

fra 2. Julii 1790 § 2, 4, 6, 8, 9. — J>egar émagar

stålpast, leggur hann alub å, ab få })å, sem allra fyrst,

vistaba å gobum slbbum, jafnvel meb nokkurri ))6knun

{ fyrstu, en sjvikum og orvasa ser hann fyrir })eim h'k-

legustu samastbbum, til ab få jjeim hentuga abhjukrun.

En |)6tt kéngsbob J>ann 21. Julii 1808 leyfi ab innleiba

hrossakjbts brukun i sveitir til 6maga framfæris, mun

f)ab })6 ekki bbruvisi ab skilja en svo, ab meban nær-

verandi kn'ngumslæbur, strib, lepptir acflutningar, og J>ar

af leibandi bågindi, eba si'bar, [)å hallæri ab J)rysta, gjbra

})ab naubsynlegt, skuli Jjess brukun til omaga framfæris inn-

leibasl, en ekki svo, ab 'omdgum einum sé J)ab bobib

til fæbis, heldur åsamt bbru f6lki, hvar sameminlena

vib })arf, en ekki |>egar nægb er af bbru, ab J>vi sé otab

fram ( omaga tiltog; einkanlega er svi hjalp mikilvægusl

til ab vibhalda {>eim bjargjFMitlu eba naubslbddu b vi-

endum meb J^eirra hyski, sem annars vibj)urfa sveitar

styrks, eigi beir ekki ab fréista hor og hungur.

XIV. Um sveitar vandrædi. — 24) J>essi brukun

hrossakjbts er Joessvegna einkum ån'bandi, til ab aflétta

sérlegum uppål'allandi sveitar vandræbum vib slisfarir,

voba og égæfu tilfelli, eba t>å
almennt hallæri og 6år

yfirgånga. Meb lempnum og gébsbmum fortblum {)å ab

hræra betur megandi menn i sveitinni Jmrfamonnum
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til bjargar, meb råbstofun félks og féburlauss penings 1809.

til ljufmannlegrar forsorgunar å h'klegum stobum ; meb 24. Novbr.

titvegun fyrirvinnu, vinnuefnis og husnæbis einstæbingum

og fåtækh'ngum til handa, samkvæmt tilskip. af 3. Junii

1 746, um husaga, § 32, og meb })vi åbur svo ab hafa

vibbuizt J)essum vandræbum å betri ti'b, ah nokkurs af-

gangs sé J)å i neyb til ah taka i sveitarkassanum, meh

ollu J)essu å forsjåll og umhyggjufullur hreppstjéri sér-

hver, einkanlega J>a, eptir 13. art., ah votta dugnab sinn

og framkvæmd til mebbræbra frelsis, en alls ekkert belli-

bréf er J)eim leyft ab utgefa, eptir kongsbr. fra 10. Marz-

1784, og enn sibur er J)ao prestum leyft, eptir N. L.

2—11— 4, tilskipun um skriplaslol og altarisgaungu fra

27. Maji 1746 § 5, og kéngsbr. um passa fra 11. Apr.

1781, um dir l rdls. sekt til næsta hospitals.

XV. Um framkvæmd vi6 skipreika, eidsvoda og onnur

hdska tilfelli. — 25) Hvervetna [>ar, sem hann verbur

åskynja um, ab menu eru i h'fshaska staddir, å landi

eba sj6, eba i votnum, vib eldsvoba, skipreika, vatnsfoll,

flob og sérhver voveifleg haskatilfelli, skal hann Ija sig

duglegan og framkvæmdarsaman forgaungumann, til

ab bjarga monuum og gézi , tir Jiåska, hvar mogulegt er,

hvelja og utvega g6ba libsmenn })ar til, og votta sig

frar verbugan leibtoga og hreppstjornarmann
;
einnig gefa

$11 J>vilik tilfelli og })arvib synda vibleitni syslumanni til

kynna, og J)å sem vib })esskonar tækifæri vottab hafa

serlegan dugnab og mannkærleika, fyrir hvern konungleg
mildi hefir t>arhjå, eptir plakali fra 14. Sept., meb bobi
S1'nu, tann 29. August 1 798, heitib .10 rdla v^rblaunum,
se nokkrum

tir, annars tiumflyjanlegum, h'fshåska bjargab,

eba })eim komib aptur til Hfsy sem virbist daubur. Vib

skipastrondun skal hann og tja sig framkvæmdarsaman
meballa tilsjén, bjdrgun og géba mebferb skipbrotsmanna
og eigna af J>eirra skipum, samkvæmt tilskip. fra 21.

Marz 1705, § U? 17, 21.

-
X^ J

- sparsemd og framsyni. — 26) Sparseind
og framsyni eru svo heillavænlegar dygbir, ab kontingur

•
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1809. vor hefiiy meb opnu bréfi, }>ann 14. Decombr. 1808, mi å

Novbr. fslenzku preritubu og auglyslu fra stiptamlinu, J^ann 18.

Septbr. 1809, fundib naubsynlegt ab åminna einn og sér-

hvern til {>eirra åstundunar, bæbi i allri héfsemi. sparn-

abi og framsyni helzt ab bjargasl vib innlendar hand-

i&nir og klæbnab, sem sjalfir ver tilbuib getum, en an

verib ab lata framandi dtarma oss meb [>eirra 6})arfa

gh'ngri, Um J)etla, og ab hagnyta sem bezt alit hvab

nalturan gefur her faung til; ab félk vinni^ tilbiii og afli

sem mesls sjålft; ab alrnennfngur leggi alla aliib å ab betra

sfnar handibnir, venja sig af 6}wfa kaupum og brukun

6naubsynlegra muna, svo sem: olfanga, tobaks, kram-

vbru, iitlendra klæba, kaffes, sykurs, indigos, og — J)a

skortur er a J>vf naubsynlega - ab lata ekki Kfsbjorg

s(na af hendi fyrir JwiufldHkt, ni6t konunglegu forbobi,

pann 8. Apr. 1 782, og i piakali fra 19. Apr 1786 § 3,

heldur, samkværnt bobum Jjessara lagasetnfnga
,

spara

i li'ma al II hvab verbur, bjargast vib allt hvab tækilegt

er i stab Jdcss saknaba, og minnast: ab ekki hentar allt

ab eta upp å einu malinu, j)6 einhver h'fsbjbrg bjobast

kynni til muna, en ekki sizt, ab varbveita hana og allt,

sem bezt verbur, til frambubar; um j)etta allt ab åminna

er abalskylda, sem hreppstjérum hérmeb uppaleggst, og

undireins hérum ab balda jafnabarlega å mannfundum

vib kirkjur, å Jringum, i ver- og kaup-stbbum , skynsamt

og g6bm6llegt samtal vib hreppsbændur, én sjalfum ab

råbgast vib vitra og reynda forstandsmenn , um hvab i

|)essu efni mætti, eplir tfb og åstandi, virbast bezt henta.
1

J>arhja åminni jjeir, eptir 10. §, um skynsamlega spar-

semd,, an fjblmennis eba heimskulegs og 6})arfs kostn-

abar, vib brubkaup og greptranir manna, hverja flestir

vitrir rnenn hafa nu joegar abhyllzt og innleidt, samkværnt

tilskip. af TI. Decembr. 1799 \

>') denne „For., hvorved den for Yppighed ved Bryllupper

givne Straflov, i Plak. 9. Aug. 1*781 og For. 12. Marts

1783, ophæves j hvorimod Land-Almuen formanes til an-
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XVII. Um atorkusemi og framhvæmd til bjargræda. — 1809.

27) Næst sparsemd og framsyni, skal hann åminna 24. Novbr,

breppsbviendur alla, sé"m hann finnur ]iess vibj)urfa, til

allrar atorkusemis og framkvæmdar til bjargræba. pac

er vors konungs boborb, J)ann 21. Julii 1808, kunngjort

å prenti fra stiptaintinu, J)ann 15. Maj i og 18. Sopt. 1809,

og breppstjéra gomul skyida, eptir tilskip. af 3. Junii

1746, um husaga, § 32. Hann åfysi [)essvegna f6Ik

til gébrar og fylgisamrar landyrkju o« penings ræktar;

I il sj6r6bra, hvar aflavon er,, og félk lil J)eirra missast
,

må fra lan&buskap; til gébrar hagnyti'ngar og varbveizlu

alls; til Qallagrasa sofnunar og solvatekju; til skelfisks

brukunar til fæbis; til laxa- sikinga- og sela-veiba, hvar

Ifldeghejt nokkur f'rambjobast; m/sallgjSr&ar vib sj6; til

kj5l|)urkunar ; (il rjupna- og annara fugla-veiba; en

einkum til kålyrkju ; lil fylgissamrar innivinnu, handibna,

to-skapar og yefna&år, til ab litvegarbjargræ&i og, J>anflega

aura fyrir, og til klæonaoar ser og sinum.

XV III. JJm geldpenings rekstur d afrétt, fjalhkil og

markatdflur. — 28) Hreppstjori gåogist fj rir oc akær i

lil lagasekta, ef ekki er hlydt, ab allur geldpeningur,

otaniin hross, geldneyti, geldfé og målbær eca frå-

der lomb, rekist å vorum ur allri sveitinni å afréttir,

bvar nokkrar tilliggja, eba eru til leigu ab få, en Hoist

ekki
{ beimahogum, buendum til stérskaoa å målnytu,

to&uni, engjum, heyvinnu. meo iof til vorzlu, og å vetrar-

beitar hbgum. Hann kalli sérhvern, af hverju helzt

slandi sem hann er, og sem 6 fullorbnar saubkindur eoa
fleiri eba befir undir bendi, sbmuleibis til fjallskila

og til ab leggja til mann til gångna å haustum, eptir

l>vf sem hverju bygbarlagi hæfir, og serhver syslumabur,

^meb amtrnanns samjjykki, niburskipar um gaungur og
fjallskil i sérhverri syslu. |>etta samkvæmU6nsb. landsleigu

bålks XLVl. ogXLIX. kap.'og kéngsbobi fré 20; Febr. 1754.,

stændig Tarvelighed, uden Tvang", er ikke publiceret i

Irland eller dertil sendt.
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1

1809. Fé, sem o fan slangrar å sumrum ur afrétl i kvi'fé

Novbr. manna, skulu bændur, ab hreppstjérans fyrirsbgn, låta

a viku hverri urskilja, og någranna leggja samati til ab

visa Jjvf upp aptur å afrétt. Hver sem f någranna éleyfi

herdur geldpenfngi heima i hogum a sumrum, oorum

til meinSj ellegar ekki skilur ur abkomu-fé og visar a

afrétt upp, ab hreppstjérans bobi, sektist um 8 sk. å

viku, eptir }jab honum er abvaran gjbrb, fyrir hver l ku-

gildi og otamib hross eba trippi, hann {>annig jwer-

skallast vib ab reka å ij oli . — Hreppstjéri skal og folkinu

. i gaungur og ollu vib })ær })anug niburskipa, ab ekkerl

plåz i afréttum verbi oleitab, og åkæri sérhvern til sekta,

er motmælir og ekki hlybnast. Hann låti fjårurgang,
* i-i-'

'

hvar saubarétlir éru ixanar, gånga meb hreppsmonnum

rétt ur rélt, en i hverri skilarétt uppskrifi nåkvæmlega

lit, aldur, mark og kyn Jpess, er afgangs verbur, seti

J)ab nibur i hreppnum til hirbingar, samanberi vib sysl-

unnar markatoflu, og lysi parhjå markasebli Jjessa

6skila-fjår vib kirkjur i hreppnum, f)å næst' er messab,

og sendi syslumanni annan samhljoba markasebil, asaml

tiundareikningunum. Sé eigandi |)ess ekki frarnkominn

meb skiln'ki fyrir marki sinu og eign a l)eim, og hafi

fé sinu rabstafab fyrir nyttår, haldi hreppsljéri. syslu-

mannsins vegna, opinbera auktion å {)essu 6skila-fé,

fyrsta rumhelgan dag å årinu, sem vebur leyfir, og a

réttum |)i'ngstab, standi syslumanni skil å 16 sk. af hverjum

s
1 rdl. kaupverbsins, fyrir auklionslaun og afgjald af

aukatekjum hans, eptir tilskip. af 2 1. Okt. 1 803, eignist

sjålfur abra 16 sk. fyrir 6mak sitl, og sa, er kindurnar

annast J)ångab til, sbmuleibis 16 sk. af hverjum I rd.,

A
fyrir haga, hirbingu og fébur, en helfingurinn, ebur V2

rd., geymist 1 sv'eitarkassanum, unz mannlalsjnng næstu

eru hjå libin, og inorkum j)ar sibast lyst; eignast fatækir

J)å
hann hlut andvirbisins, ef enginn sannar a Jwi eign

sina innan næstu Mikjålsmessu.
,

Ivomi eigandi fyrir jol

eptir fé sinu, semi sjålfr vib \mm, er geymir, um hirb-

ingarkaup. — 29) I saubaréttum skal hreppstjori ollu
;• "I ..

'- m- ,
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i

fyrirskipa, hverir og hversu margir { einu draga megi '1809.

saubfé, og nefna til menn ab granskoba fé i sérhverjum 2*- Novbr.
- i

dilki eba kro, åbur ut sé hleypl, haldi vib altø petta

nåkvæma reglu og åkæri sérhvern hlifbarlaust til 1 rds.

,
specie sekta, eptir § 9, og bobi konungs fra 21. Julii

1808, er ekki g6bfuslega og meb skyldugri virbingu

hlybnast honum. Tvbfbld sekt liggur og vib, dragi nokkur

fe sitl ur afrétlasafni annarstabar, en i rétlum sauba-

réttum, ellegar leiti Joab ur afréttum fyrir gangnatima,

nema hann J)urfi bråblega faeinu ab farga, en leibi })å

volta ab })Vi hann ur lok til J)ess, og gjbri samt full

fj allskil. — 30) Svo ab eigendur oskilafjår [)vi heldur

uppgotvist, skal hreppstjori åkæra hvern (>ann buanda

i sveitinni, sem oskilsamlega leynir eba undandregur

hålfum månubi lengur, eptir Jénsb. landslb. L. kap., vib

séknarkirkju og vib hreppstjorann ab lysa meb greinilegu

niarki ollu Jwf okunnugu saubfé, sem er meb fé hans,

og eigandi hefir ekki fyrir bebib; lika skulu a næsla

manntals[)mgi
)

eptir gjbrba innkbllun j>ar til i Jmigbo&s-

seblum, af syslumanni upp skrifast, ser i lagi fyrir hvern

hrepp, en i eina tbflu fyrir alla sysluna, bil saubfjårmork

i henni, meb eigendanna hjåsettum nofnum og heimilum, til

hvers sjålf J6nsb. i landslb. XLVII. kap. hefir jafnvel

ællazt. Skal hver åbiianda sejya til allra marka og }>éirra

eigenda a hans bæ; enginu mega bruka fleiri mbrk
cn eitt, og ekkert mark eba aubkenni gilda, nema eyrria-

m <irk; skal hreppstjéri um sja, ab eptir ^essum XLVII.
og XLV11I. landsleigubalks kap., um fjårmork, sé breytt.

Af markatbflunni sendir syslumabur sannabo utskript,

euia i hvern hrepp, skal hreppstjéri geyma hana og

vandlega yfirskoba, hvori nokkrir i syslunni eigi sam-
merkt, og ef svo reynist, um sja, ab vib l)essu sé an

dvalar gjort, sbmuleibis abvara sérhvern buanda, ab
fjolgi mbrkum eba })au breytist å bæ hans, gildi \r<m

alls ekkert, nema [>eim verbi a. næsla manntalsjringi ab
lbgum lyst, hvab hann J)å bibur syslumann åteikna

N
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, 4809. markatbfluna. Eins skal sérhver, er flyzt inn { hreppinn,

24. Novbr. skyldugur ab lysa saubfjårmarki sfnu eplir tébum laga-

greinum. Annars skal markataflan ætib vera til eptir-

sjonar bjé hreppstjéranum , til uppgbtvunar eiganda

oskilafjår, og ny markalafla af syslumanni semjast hvert

' 5 ta
år, og sendast i alla hreppa syslunnar.

XIX. Um grenjaleitir, refaveidar og dyratoll. —
34) Hreppsljori samankalli buendur i hreppnum, sem

af saubfé 6 fullorbib eba fleira hafa i umråbum, til grenja-

leitar, Jjann fyrsta bjartan veburdag, J)å 7 vikur fullar

eru af sumri, og hafi åbur uthlutab hverjum bæ visst

og sama plåz år hvert til fjalls, hvar fjallland nokkurt

liggur undir hans heimaland, sem hann åsamt £essu

svo vandlega låli leila um ab tougrenjum, ab hann, ef

hirbuleysi eba svik reynast J^ar i, og tour })ess vegna

leiba siban ut i hans landi J>ac) sumar, seklist um 1 rd.

til syeitarkassans, sem eptir syslumanns politiålyktun

uttakist ur hans bui, borgi hann ekki gdbviljuglega.

En hvar afrétt tilheyrir einstdkum bæ, sem fyrir upp-

rekstur J)iggur lambalolla, [>ar skal afrétlarbondi l)ar å

mot skyldugur vera ab hreinsa afréttarlandib meb dug-

legri grenjaleit, af nogu félki, um sama leylib, å vorurn,

og missi ella, ef hir&ulaus f>ari finrist, lilkall til lamba-

, » tolla, eptir åkæru, sem hreppsljori hér um skal honum

å moti hbfba. Sbmuleibis skal hann standa koslnab

allan til ab vakta og vinna gren, sem i hans afrétlar-

landi finnast. — 32) Hvar sem léilarmenn finna tougren

å \orum, skili J>eir strax eptir mann viS jpab til vbklunar,

unz skylla kemur [)ar ab, hverja hreppsljori fyrirfram

skal hafa pantab, og sendi JrångaB strax, en afréltarbéndi

eins, eptir næst undangångandi artikula, i sin afrettar-

lond. Meb skyttunni skal æ vera fullorbinn mabur å

sérhverju greni, til ab vaka og vakta j>ab til skipta, og

ekkert gren må, å meban dyrin ekki nåst, eba yrblfngar,

svo biiib yfirgefa, ab færu vebri, { ful] 6 dægur. 'Verbi

'

. i urbum })ångabtil évinnandi J^im ab nå, skal loks

reyna ab svæla J)å inni, og siban sem vandlegast byrgja
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allar nålægar holur. Sé byssa, pubur eba skytta ein- 1809.

hvcrsstabar 6fåanlegt, skal samt grcnin vakta og yrblfng- 24. Novbr.

ana litsvella, veiba og drepa optir mbgulegleika, og,

aé J)v{ Ieyti verbur, dyrin sjålf meS duglegum dyrhundum

;

annars må hundur aldrei fylgja leilarmonnuni eba skytlu

å gren, undir 2-marks sekt til fåtækra. — 33) Ab Jiessu

ollu vandlega se eptir lifab skal hreppstjéri um sja,

og })ar bja skipta bæjunum i abgrcindar deildir, fra

einum sveilarenda til annars. segja fyrir
7
nær fyrstu

deildar bæjamenn skulu leit byrja, en hinir bibi, unz

sest hvort nokkurt gren })ar finnst, og ))angaotil })ab ;

er unnib eba yfirgefib; si'ban taki næstu deildar leilar-

menn vib, og J)annig hver flokkur af obrum meb sama

skilyrbi, svo ekki vanli skyttur a gren, ef margir leitubu

1 ein ii og mbrg gren fyndust. Hann skal vægbarlaust

akæra métyréa og hirbuleysi i })essu, til 1 rdls. specie

sekta af serhverjum. Skyttunni utvegar hann fæbi og

2 rd. i kaup å hvert heilt gren hann vinnur, en 1 rd.

kurant a hålft, og manninum, 1 sem næb honum liggur

a greni, fæbi og 16 sk. a dag hvern. Nåi skyllan engu,

før hun einungis fæbi og 16 sk. å dag. Ulansveitar skytta

før sanngjarna J)6knun ab auki fyrir ferbina j)ångab. —
I>areb fåtækum, eins og })eim efnugri, er likt skabræbi

buib af bitvdrgum , skal hreppstjéri skipta J)essa kostn-

abar sunnnu uppa skyttu vib gren og vdktun ])eirra,

°Pfir fjårmegni, nibur å sérhvern buanda, sem f Får-

dogum hefir 6 fullorbnar, j)ab er: eldri en velurgamlar,

saubkindur eba fléiffj i eign eba abyrgb, og pr eptir

utreikna serhvers dyratoll, sem åsamt U'unduni å haustum
innkrefisl, og ulleggist eptir råbstofun syslumanns, an

frekari 16gs6kt^f, eptir kéngsbr. fra 11. Apr. 1781; en

hafi nokkur [>a& ar veidt 1 fullorbinn eba 2 unga mel-

rakka, verbur hann dyratpllsfri J)ab årib, og sjalfur hrepp-
stjorinn er

J>
a 6 ætfb, eptir 55 art. Nr. 1.

XX. Um vallar- og fiskigarda og hjalla vid sjo. —
34) Eins og umhyggja fyrir landyrkju framfOrum er

hreppstjéra å hendur falin i 11., 14. og 27. art., svo

21*
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1809. ber honum og, eptir tilskip. fra 13. Maji 1776 § 8, 9,

24. Novbr. 16, ab åminna um g6ba umhirbmgu, rækiun og umgirb-

l'ngu valla; sbmuleibis ab fiskigarbar og hjallar vib sjé

seu af sjéfolki hlabnir til betri
x
verkunar og varbveizlu

fiskifångs, og til kjotJ)urkunar å Færeyinga hått.

XXI. Um Ml- og rotagar&a. — 35) Flestu fremur,

er til landyrkju horfir, skal bann låta ser hugfast, meb

alub, ab innræta almennmgi lyst og goba vibleitni meB

kalyrkju, kålr6ta- og jarbepla-afla, allstabar bvar faung

eba Hklegheit eru til; eyba hjåtru og hleypidomum

heimskmgja gegn svo mikilvægu og g6bu bjargræbis-

mebali, og sjålfur ætti bann kosta kappi um, ab vera

obrum hér i . g6b fyrirmynd.

XXII. Um vegabætur,rudninga, vorSur, sæluhus, fcrjur

og lendingar. — 36) Samkvæmt Jonsb. landslb. XLIV

—

XLV. kap., en einkum kéngsbr. fra 29. Apr. -)776, skal

hreppstjéri gångast fyrir og arlega niburskipa vegarubn-

l'ngum og vegabétum, tør til kalla almiiga, hvers skyldu-

verk J^etta einsamans er ab framkvæma, åsamt dugan-

legri bruargjorb yfir forbb, vbrbuhlebslum a hcibum, og

sæluhusa byggingu å stérum fjallvegum; sbmuleibis å

hann ab abstoba buendur, sem fyrir honum klaga, ab

ferbamenn ribi eba reki yfir tun J)eirra eba engi, meb

J>vi ab leggja hald å hross t)eirra eba farångur, unz Iaga-

l)6tum fyrirsvara, til hverra, og alls kostnabar utsvars,

hann annars akæri })å seku fyrir polilirétti, og J)å
sem

dirfast ab beita gegn honum ofriki eba illyrbum vib {)essa

hans embættis framkvæmd, éråbvbndum til hegnfngar

og eptirdæmis. Meb lbgferjuhald og llulnfnga yfir vatns-

foll skal hann, J)ar sem })ær i hans umdæmi finnast,

einnig hafa tjllit, ab [eptir] reglugjbrbum yfirvalda um J>ær

ogl>eirra vibhald, asamt sérlegra stérbrua, sbmuleibis um

tolla til l^eirra af ferba- og bbru folki, og greiban flutn-

ing, se meb hlybni i ollu lifab. — 37) fareb gébar lend-

iucar vib sjo, hvar skip eru brukub, eru J)6 enn naub-

synlegri fyrir bjargræbis utvegi og frelsi manna in; Ufs-

4
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håska, J)a skulu hreppstj6rar vib sjoarsibu strengilega 4809.

tilhalda sérhverjum jarbaråbuanda vib sjo, meb sjofélki 24. Novbr.

sfnu duglega ab rybja og siban årlega ab passa gébar

' varir og lendingar fyrir hans 16b, allslabar hvar vib }>arf

og fært er, leggja J)ar til råb, eptir plazins yfirskoburij

og setja honum fyrir vissan tfma, innan hvers })etta

arlega se fuilpjbrt, undir I rds. spec. sekt til sveitar \

hvert sinn, fyrir métøréa eba hirbuleysl

XXIII. Um kaup og sblu. — 38) Hann skal abgæla

og lilkynna syslurnanni, hvort réttur mælir og vigt, alin

og niælikerbld, &c, eptir tilskip. fra 18. Junii 1784 §

5, 17, 19, 20,, 23, i sveitinni brukast; hvort éleyaiegt

prang raeb tobak og brennuvin, ebur sala å utlendum

kramvbrum, af })eim, sera ekki hafa rétt til J>esshattar

kauphondlunar, eba a oleyfilegum stab i hreppnum fram

fer, og hvort bændur, heimildarlaust af yiirvbldum, gegn

plakbturn fra 1. Junii 1-792, 23. Apr. 1793, og tilskip.

og res.ol. af 13. Junii 1787, einnig 1<).Febr. 1783, leyfa

sér Imlika i hreppnum; f>eir eba abrir kaupskap vib

framandi Jyjobir, gegn tilskip. l)ann 13. Junii 1787, kap.

I, § 2—8, an håyfirvalda auglystu samm'nga ebaleyfis;

sbmuleibis, hvort nokkur, nema réltur apétfyekari eba

læknir, selur læknismebbl; hvort skemrndar matvbrur

eru seldar, einkanlega mot yfirvaldsins forbobi og til-

skip, af 13. Junii 1787, kap. II. § 2, 15, eba brennuvin

ferbafolki og borum i staupatali, hvarmeb honum i 7. art.

er abur uppålagt umsjén ab hafa. — Um veturnætur

,sendi hann syslurnanni lista yfir jafnast gångverb aflibib

sunnir, å helztu inn- og utlendum vbrum i kaupstab og

manna å milli, bæbi mot peningum og landaurum.

XXIV. Um hlmqmiækna , næmar sottir, sjuka, Ijos-

mædur,
8fC . — 39) Nåkvæma tiisjon skal hann hafa um

•jly&ni vib J>ær konunglegu tilskipanir fra 17. Apr. 1782,

tø Septbr. 1794, 27. Maji 1808, um vareygbir, feegarskæ&ar
sutlir, bola, blobsott, llekku- ebur bnnur hættuleg soli,

sem dpétfir ser ut, upp kemur, og ab hlaupalæknar ån
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1809. leyfis ekki faist vib Iæknfngar, hreppsmbnnum til heilsu-

24. Nnvbr. spillis, hvab hann filkynni syslumanni; hann aminni

um goba a&hlynnfngu og {rjonuslu sjukra sveitaromaga,

sæti/ bontuglcikum ab koma holdsveikum å bospitbl og

å abgreinda fåmenna stabi, en sjåi um, ab })eir haldi

ser fra samkomum manna; innræti - almuga hversu å-

ribandi til Hfs og beilsu heilnæmt og friskt lopt er, i stab

skemmdsv af innitepptum dbmpum, yldu, stækju, reykjar-

svælu, skemmdum matarviskim \ iveruhusum, blaulum

skinn- og bbrum fatnabi, og yfirbofub: hvfllkt vanheilsu

og ba,na efni allshåtlar 6j)rjfpa&ur sé, og J>ar bja uldib,

slæmt og gruggugt neyzluvatn, fyrir bvers betrun meb

brunna grbptum og hreinsun allstabar, einkanlega \ sj6-

plåzum, tilskip. af 13. Junii 1787, kap. III. § 1., skyldar

hann til ab gångast, Holdsveikra giptingar og ])eirra,

sem l i 1 spilelsku virbast liklegir, skal bann krbptuglega

bindra, eptir 14. art. og kongsbr. fra 28. Martii 1776;

tilkynna syslumanni, ef nokkur brytur mot f)vi, sem 38.

art. tillekur um læknisdéma sblu, og gjbra J)esshållar

' læknismebbl bil upplæk, unz domur åfellur. Abgæla

skal bann vandlega, hvort yfirselukonur i hreppnum

meb kostgæfni, kunnåttu og an mannamuns, gjbra dyggi-

lega sitt verk, eba hvort skabi verbur ab, eba grunast

af forsémun og birbuleysi, vankunnåttu eba stirbleika

l)eirra, allt eptir aldri og åstandi; vera åsamt soknar-

preslinum annars i utvegum um beilsugoba, gåfaba og

råbvanda yfirsetukonu, bverja hann og sveilarkassinn,

meb syslwnanns sam})ykki, slyrki til ab få vel og naub-

synlega mentaba i benni émissanlegum ljosmæbra fræbum,

unz hun, eptir yfirheyrslu af lækni, verbur ab bobi og

samjDykki amtmannsins i eib tekin af vibkomandi syslu-

XXV. Um hospitbl. — 40) Hreppstjori i sveit jyeirri^

hvar hospital finnst, bafi tillit meb hospitals-jarbarinnar

og hennar hiisa og åbyla vibhaldi, samkvæmt tilskip.

fra 27. Maji 1746 § 3, 13, og i vorplazum ollum gångi
*
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hver hreppstjéri harblega eptir, låti hirba føg umannist 1809.

alla hospitalshluti, m6t launum, eptir hennar § 49., 24. Novbr.

grennslist eptir um og akæri allan afdrått og J>j6fnab i

skiptum til J>ess, og gefi syslumanni greinilegan lista

yfir 611 små og stor skip og bala, sem })å gengu til

sjoar i hreppnum, })egar afla åtti at) lbgum hospitali ab

skipta i serhverjum stab, eptir hospitals-tilskip. § 19.

XXVI. Um hirkna- og pmghusa byggingar. — 4'1) Til-

skipanin fra -29. Maji 1744 bannar i 24. art. ab halda

jring i kirkjum, og bybur almuga ab leggja saman til

t>faghiisabyggfngar; og reglugjbrb })ann 17. Julii 1782 i

15. art., ab soknarbændur hlabi okeypis kirkjugarba og

kirkjuveggi, og })eki fiær; einnig fly li ab timbur og éfni

til stor-abgjbrba |>eirra. Af sbmu orsok ber f)eim og

ab hlaba heslaréllir vib kirkjur, hvar og j^egar kirkju-

haldarinn J)ess éskar, svo ab séknarfolks lausra hesta

trabk og bit ekki spilli prestagorbum og tunum. J>eir

fåtækustu fåi fæbi a meban verkib yfirstendur, einusinni

å dag. Fyrir niburskipun og framkvæmd J^essara starfa

skal hreppstjéri gånga, en velja til félki hentugan tima,

bæbi meb ^essi og onnur skylduverk alrnugans, ab })vi

leyti mogulegt er ab lempa l)eirra framkvæmd eplirj)eim

tima, sem almenningi å sérhverjum stab verbur sem

bagaminnstur, i tilliti til annara bjargræbis utvega.

!

XXVII. Um tiisjon med fjdrhaldsmonnum. — 42) Hvar

sem omyndugum eba vanfærum i sveitinni skiptist arfur,

c^g afhendist fjårhaldsmbnnum, ellegar omagar og arfar

eru bjå fbbur eba m6bur vib éskipt bu, skal hann hafa

ibuglegt tillit, hversu bbrnum og brfum er J>ar borgib,

um \rdl åminna vibkomendur og lilkynna syslumanni,

hvab hann i uppheldi eba fjårhaldi finnur åb6tavant,

oinkum hvar hann ser arf Jjeirra svo ab tæmast, ab

oltast megi, bbrnin um skammt verbi hrepps- émagar,

toåske alla æfi, bresti J)au gott uppeldi og kennslu;

sbmuleibis umsjåi hann, ab giptmgar ekkjufolks, sem situr

i 6skiptu bui meb émyndugum bbrnum, ekki åtblulaust

/
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1809. fram fari, nema rneb \>vi skilyrbi, sem tilskip. fra 23..Aug.

24. Novbr. 1793, 'og kongsbr. fra 29. Apr. 4796 \ fyrirleggja. .

' XXVUI. Um vinnuhju, vistarrdd barna og sveitar-

uppalninga. — 43) I tilliti til vinnuhjiia, vistarråba barna,

og l)eirra, sem uppalizt hafa å sveitar olmusum, hali

hann ser hugfost til regki boborb tilskip. af 3. Junii

1746, um hiisaga, § 12, 44, 23—25, 33, 27. Maji 1746,

\im husvitjanir, § 14, og ormur bar ab lutandi log;

einkum skal. hann uin sja, ao vinnuhju ekki utarmi får

tseka buendur meb ékostum, svo sem fébra- eba haga-

penmgi, eba einskoroun fiskiafla sins ab heilu eba hall'u,

kaupa- eba hjå-vinnu fyrir sjålft J>ao,' og åkæri J)a, sem

her { firmast brotlegir, til sekta; lausamenn ab heilu

eba hålfu tii lausamennsku straffs, en \rd er åskilja, og

eptir ])vi få annab i kaup en peninga eba fatnab, til

2 rdla. sekta, bæbi fyrir husbond^nn, og eins 2 rdla.

,

fyrir vinnuhjuib, hverir 4 rdl. falli til hreppsljora.

XXIX. Um vitnisburåi og passa. — 44) Eptir hus-

aga tilskip. af 3. Junii 1746, § 26, ber sérhverjum hus-

bonda ab gefa hjui sinu, sem å burt fer ur vist, sannan

vitnisburb um |)ess breytni i vist meb honum, rétt eins

og J)ab a hann skilinn, og bæti ella 32 sk. sekt til få-

tækra. Taki nokkur, eptir |)ab Jielta instrux. er i sveitum.

auglyst, hju i vist, {wfh'ks vitnisburbar, straffisl sem'

så, er hysir passaleysing, meb 3-mks. sekt til fåtækra,

å, hverja viku. Husbænda vitnisburbi, hjuum gefna, skal

hreppstjori fyrir éskrifandi almugafolk skrifa, en alla

uppåskrifa, og |)ar til krefja einuig alla passa abkomanda

•og långferbamanna, og dagseli nær J)eir , voru J)eim

syndir, og fåi 2 &k. fyrir sérhvern. Passa J)arf })6 ekki

') Reskript 29. April 17963 ad mandatum,
<{
til samtlige Bi-

skopper i Danmark og Norge" (ikke Island), ang. at
<t
naar

Boet efter den afdflde Ægtefælle er taget under lovlig Be-

handling, bftr det ikke nægtes den Efterlevende at indgaae

andet Ægteskab, uagtet Skiftet ei endda er sluttet (Siell.

Tegn. LXLV, 594. ~* 1796, Nr. 395. — Fogtm. VI. 8,

409—410). v
"

1

/



Instruction fok Rkpstyreune. 329

vib til sins distrikts kaupsfea&a'r snogga ferb til verzlunar, 1809.

ekki holdur lil verferba i somu eba næstu syslu, og ekki 24. Novbr.

til innan syslu fcrbalags. Engum må hreppstjori samt

passa eba vilnisburbi gefa, undir hålfs nkisdals sekt,

nema hjuum })eim, sem fara ur vistum, einkum f)å hus-

bændur reynast ab synja tøeim vitnisbui;ba, en um betli-

bréf er åbur sagt i 24. art., i hverju tilliti hann breyli

i ollu eplir iilskip. af 3. Junii 1746 um husaga, § 26,

27, og um hospitol af 27. Maj i s. a., § 13, samanbor.

vib kongsbr. fra 7. Apr. 1780, 10. Marz 1784, og Fun-

dats af 3. Marz 1784, og 24. art. hér ab framan.

XXX. Um husmenn og adkomufolh. — 45) Hrepp-

sijor'ar vib sjoarsiou han* vakandi umsjon }}ess, ab enginn

selist J)ar ab, sem lémlhusmabur framvegis, nema meb

J)Vi skilyrbi, sem konungleg skipan af 21. Julii 1808,

å prenti auglyst fra stiplamtinu })ann 1 1. Maji næstlibna,

J)ar um fyrirleggur, og i tilliti til abkomandi og ékunnugs

folks håldi l>eir serhverjum husfbbur allstabar slrengi-

lega til ab hlybnast nåkvæmlega og tafarlaust kongs-

bnéfinu um passa- og atteslis-lausa, utgefnu 11. Apr.

1781, lbgsæki hirbulausa hér um, ån hh'ffrar, til sekla,

åsamt Jieirn abkomandi passaleysingjum, svo ab hvorki

nåi }>essir kynnmgaiiaust nokkurstabar i hreppnum ab

stabnæmast, né heldur ab st6rbrota- og slrok-menn finni

})annig sky li.

XXXI. Um landhlanpara edur lausgdngara og. lausa-

foih. — 46) Enginn hreppstjori skal Hba nokkurn land-

hlaupara eba lausgångara, ellegar nokkurt folk i lausa-

mennsku ab. heilu eba halfu i hreppnum, hafi par a

nieslu abgæzlu, og hvort nokkur i yfirhylmi'ngu J)annig d velst
f •

i vinnuvistar nafni, og lbgsæki bæbi l)essa og l)å hus-

Mfldun, hverjr helzt sem vera kynnu, er ljå Jjeim hus,

^ba osalt fyrirbera, ab lausafolk sé Joeirra hju, lil ytrustu

sekta og straffs, samkvæmt tilskip. fra 19. Febr. 1783

§ 2—
4, kéngsbr. fra 25. Julii 1808, og tukihuss- fund.

3. Marz 1784 § 1., 2, a og b, vili hreppslj6ri ekki, fyrir

forsémun i |)essu, sjalfur akærum sæta.
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1809. 'XXXII. Um flakkandi Utiara, betlibrcf , strohmenn

. Novbr. og sakafolk. — 47) Hvorki må hreppstjéri liba nokkurri

manneskju, sem ekki hefir sfns rélta syslumanns passa

uppå umferb innan syslu, ab flakka um hreppinn og

betla, né beldur må hann dirfast ab gefa nokkrum leyfi

})ar til, enn sfbur fåtæktar altest til betls, undir 3-mks.

sektir til fåtækra, eptir kongsbr. fra 10. Marz 1784 og

24. art. hor ab framan, beldur skal hann hafa vakandi

auga yfir, ab enginn buandi sleppi nokkrum af bæ sinum

burt å belliferb, ljåi eba leigi })eim bestå J>artil
?
beldur,

reynist J)ab, åkæri strax binn seka })ar fyrir, og eplir

hæslnefndu kongsbr. og tukthus-fund, fra 3. Marz s. å.

undir alls målskostnabarins sekt, låti færa serhvern

betjara og abkominn passaleysing, er flakkar, undir log

og dom. Hann skal, l>egar hann vilneskju fær um saka-

menn, sem bandtakasl eiga, eba eru ur fångelsi stroknir,

, ellegar eru *1 lukthiis eba til l)yngra straffs dæmdir, la la

J)å til fånga laka, og samkvæmt tilskip. um husaga af

3. Junii 1746, kongsbr. fra 10. Maj i 1788, skipa bændum

ab flylja })å i rell varbhald, sveit ur sveit til næstu sveitar

hreppstjora, eptir syslumannsins råbstofun.

XXXII I. Um dkærur i saka- og politi -mdlum. —
48) Politi-saka mal, sem i hreppnum tilfajla, um yfir-

sjonir gegn [)essu instnixi og J)ar i tilnefndum laga-

greinum, skal hreppstjéri Ibgsækja, og J)ar fyrir nj6ta

launa ab Ibgum; sbmuleibis onnur sakamål, sem hlutab-

eigandi yfirvcild bonum å bendur fela.

XXXIV. Um fdngahald, fdngaflutning og polili-aga. —
49) Fångaflutning skal hann fyrirskipa ån tafar, J>egar

vib J)arf, eptir démum, domslola eba yfirvalda fyrirsogn,

til næstu sveitar hreppsljéra åleibis, eba føånga$j sem

fånginn å varbhald ab gista, hépta alla strokmenn og

illvirkja ur fjarlægum sveitum, um bverra misgjorb er

vissa eba sterk gi unsemd
,
og ])éir ån passa finnast,

samkvæmt N. L. 1— 47— 4, en tafarlaust tilkynna syslu-

manni })eirra handtbku. Flutnmgur J)eirra framkvæmist

af almiiga i leibinni, eptir hreppstjorans fyrirsogn, beint
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eplir kongsbr. fra iO. Maji 1788 bg 25. Julii 1808; 1809.

eptii) \)vi sibara a hreppstjorinn, hvar einungis einn er 24. Novbr.

i hrepp, en hvar 2 eru, ])å så J>eirra, er syslumabur

})ab fyrirsegir, ab halda sakamenn i varbhaldi svo var-

eygbarlega, og i jårnum, ab Joeir ekki sleppi, gjaWi ella

på sekt, er fund. 3. Marz 1 784, II. kap. § 8, tiltekur,

verbi J>a& af vangå, en ef meb vilja skebur, er sektin
,

eplir N. L. 1—17— 3, 5, og kongsbr. fra 5. Apr. 1748

og 5. Febr. 1790. Hreppsbændur eru skyldugir ab

slyrkja hann lil skiplis, til peirra vbktunar, og fær harm

forsorgun sakamanna borgaba, eplir J)vf, sem syslumabur

i hvert sinn, eplir tib og åstandi, sanngjarnt metur; J)6

er honum, eplir seinast nefndu kéngsbréfi, ekki leyft

ab låla fånga lausa slarka lil vin nu, sem verbur hrepp-

sljérans cigin abyrgb. En vili hann sjålfur |)eirra voktun

umannast { hreppsbændanna stab, fær hann fyrir hana,

auk fånganna forsorgunar, 1 rdl. a viku hverja, fyrir

sérhvern fånga, eplir kongsbr. frå 25. Julii 1808, § 3,

og kanselliba af 20. Maji 1809. — Politi- aga fyrir hin

smærri afbrot og J^esshåltar hirtingar, sem ekki orsaka

kunna neill æruleysi l)eim seka, heldur ab eins vandar-

hagga råbm'ngu inni og afsi'bis, ætla eldri og, nyrri log

til ab fångahalJarinn sjålfur å leggi eba låli å leggja,

hvert sibara J^essvegna verbur hans skyida, eplir hæst-

nefnds kongsbr. § ?, tilskip. af 2Q. Febr. 1789 § 6 og

,
kéngsbr. af 24. Novbr. 1741 \ i samburbi vib kongsbr.

frå 2. Maji 1776 § 1, J)6 ælib eptir domi og yfirvaldsins

skipun. Ameban gapastokks straff, sem \m var miklu

Støånaffyllra, leyfbist hér, var hreppsljérum eins i logum

^Hab ab setja seka i hann. Sanngjarnt er, ab hrepp-

stjori fåi 2 rdl. af sakafallskassanum fyrir hverja afsi'bis

Dette Reskript er til Stiftamtmanden i Bergen, ang. at

foie den Anstalt, at Execntionen over de Delinquenter,

som blive domte at pidskes i Fængslet, skal herefter skee,

i Kjbbstæderne ved Slutteren, og paa Landet ved Staad-

deribgderne (Norske Tegn. XXIX, 289-290 — 1741, Nr.
283 - Fogtm. VI. 2, 228).
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1809. hirlfngu meb vendi, og skal hann lata hana å léggj'a i

24. Novbr. nokkurra almugamanna viburvist, eplir fbllnum domi, og

um Jjess vottanlegu og lbglegu framkvæmd senda syslu-

manni skriflega åvfsun. |>ar å moli er slærri illvirkja

hegning, sem ekki reiknasi kann til politi-aga, svo sem

kagstryking og åleggmg J>yngri straffa, honum bldungis

évibkomandi, sem polili-jrønara, og aleggst af skarpretl-

,
aranum einum.

XXXV. Um loggjafa og yfirvaldsskipana auglysingar

og cptirbrcytni. — 50) Ny log og yfirvalda fyrirskipanir,

sem ekki birlast å ])ingum, eba sem ut koma eplir J>ao

regluleg J)lng eru utnlibin, låla yfirvoldin hreppsljérana

auglysa almiiga, sem einmitl ab Jjessara fyrirsbgn gjdrist

an dvalar, meb j)vi ab fesla ])ær upp å opinbera stabi,

å l)i'ngst6bum vib l)ing, kirkjuslabi })å embættab er, i

kaupstbbum og verplåzum, eplir J)vi sem bobib verbur,

og meb {>vi ab lesa })ær upp vib kirkjur eplir embælti,

og vib langbold; og skal hreppstjéri uppleikna og dag-

selja, hver log eba yfirvalda skipanir eru af prédikunar-

slolum, hver eplir embætlisgjbrb vib kirkjur, og hver

annarslabar og hvenær af prestinum eba honum, al-

muganum bivVj og })ar yfir årlega gefa syslumanni

greinilegan lisla. Å hann siban ab hafa ti l li L lil, hversu

eptir \)e\m er breyll, åminna f>ar til, og tilkynna syslu-

manni misbresti J)ar a, h'kt og fyrilagt er i 9. art., um
éhlybni vib hreppsljora fyrirskipanir.

XXXVI. Um forlikuriarmenn, stefnufarir og doma-

birtingar. — 51) Eptir tilskip. fra 3. Junii 4796, § 18, se

hann jafnan stefnuvotlur. nema })egar hann sjalfur er

malsparlur; Iffca er hann réltasl kjbrinn, ab minnsta

kosti unz hann sin vissu ar tøénab hefir, eptir bobi

lilskip. af 20. Januar 1797, sem forlikunarmabur i sætla-

nefndum, samkvæmt kansellibr. fra 25. August 1798;

sbmuleibis auglysi hann alla dåma i svejfc sinni, allt fyrir

akvebib kaup ab lbgum.

XXXVII. Um utlag gjalda, offurs, bota ctc. ad lbgum

eba domi. — 52) Ab bobi syslumanns eba amtmanns
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gj o ri hann utlag innistandandi })eguskyldu, tolla, b6ta, 1809.

malskostnabar, offurs og annara utlåta, .ep tir lbgum og 24. Novbr.

domi, kéngsbr. fra 11. Apr. 1781 og 4. Junii 1790,
1

eptir lagareglu, og bobi lilskip. fra 18. April 1781 1

§ 4, og 15. Decembr. 1797, til hvers syslumabur gen*

honum fyrirsdgn og vegleibslu, J>ar J>etta leyfist honum

einkanlega/ sem politi-J)énara og mebhjalpara syslumanns

og uppå\ hans abyrgb, til léttis meb ferbalbg og embættis-

verk Jjjesai i storri syslu. Kaup hans fyrir |>esshaltar

%
stdrf se samkvæmt tilskip. fra 18. Apr. 1781- § 7, 20

sk. å serhverjum stab, og 12 sk. fyrir hest handa honum

å hverja milu; tvd vitni af nålægum buendum hefir

,
hann mef) ser, sem gegni kalli hans l>ar til, und ir 1

rds. spoc. sekt i hvert sinn, ef mot})r6a syna, en til

J)esshåt(ar vilna kalli hann J)6 bændur til skipta og jafn-

aSar, eptir bæjarob um hreppinn. Hvert l)eirra fær fyrir

l)ab 8 sk, å serhverjum stab, sem utlag gjdrist, og 12

sk. fyrir hest yfir hverja milu, en tvofall fyrir hverja

viku sjafar, sem J>eir J)ar til yfir ferbast.

XXXVU1. Um bua uppshriptir og virdingar, sltodunar-

gjbrdir, utlektir, auktionir. — 53) Hann skal hafa rclt

til ab vera vib allar uppskriptir og virbmgar i buum,

Hka, hvar skiplaforvaltarar Jjess 6ska, skrifa |)au upp

sjalfur og yirba; vib skobunargjorbir, uttektir jarba og

auktionir sé hann æ viss nefndar-skoounar, virbingar-

mabur og vitni. A syslumanns abyrgb må hann i fjar-

lægb halda smavegis auktionir i forfollum hans, feegar
i

*

-.

) For. 18. April 1781, Kang, hvorledes med Udpantninger

og Executioner for efterstaaende kongelige Skatter paa
Landet udi Norge, Nordlandene alene undtagne, herefter

skal forholdes" (Rentek. Norske Exped. Prot. 13, Nr.

f$7, 'S. 216— 224 5
Original- Aftryk hos Nikol. Moller;

Qvart-Forr. for 1781, S. 143-151; Schou VIII, 48-57),
er ikke sendt til Island eller der publiceret. I dens § 4

undtages fra Execution hvad der »uomgjængelig hehoves
-til Nærings Fortsættelse. .

) see næst foregaaende Anmærkning.
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4809. syslumabur ]rønnig felur honum J>ab a hendur og beibist.

24. Novbr. Kaup hans fyrir stbrf J>essi sé eptir art: 55, eba seinna

titkomandi fyrirskipunum. Virbingar skal hann jafnan

laga eptir libugu mebal-sblu- og almennu gangverbi ser-

hvers hlular å J>eirri tib, sem hann virlur er.

XXXIX. Um hreppstjora cmbættis-virSingu, vcrdug-

\ leilca og laun. — 51) Ilversu an'bandi, almenningi J)arf-

legt, i sjåjfu ser veglegt og heiourlégt hreppsljornar-

embættib er, sest af J>vi i 56. art. her eptir åvikna,

og af t)éim mikilvægu skyldum, hverjum login sjalf og

allt J)etta instrux bj6oa hreppslj6rum ab fullnægja. Vor

allramildasti konungur hefir og lalib t Ijosi, hversu nauo-

synlegt hann finni l)eirra embætli, og J)essvegna sinn

allranåbugasla vilja og skipun ]pann 21. Julii 1808, uab

auka })eirh J)ab Æl, og J)ann myndugleika, sem embælti

Jjeirra utkrefur, meb J>vf ab bæla J^eim laun og auglysa

almuganum 1
'', hvab fra stiptamtinu og J)eim konunglega

islenzka landsyfirrétti er a prériti gjort a danska og

islenzka lungu:
t{
ab J>af) se Hans konunglegu flalignar

alvaiiegur vil i , ab atyyba meb virbi'ngu gegni hrepp-

stjéranna abvbrunum, og meb hlybni fullnægi ollu J>v(,

sem J)éir i lagannar nafni og ab bofei hærri yfirvalda fyri-

segja, somuleibis iuslega abslobi })å i ollu })vf, er mibar

til ab framå goba reglu og almugasljorrr", og er I)eim,

sem gegn })essu brotlegir finnast, i sliptamtsins prentubu

auglysingu af 12. Maji 1809, hotab mjog svo straungu

straffi. Undireins f61 konungur amtmonnum a hendur

ab akvarba skyldur })eirra i serlegu instruxi, eptir J>v£

sem log og naubsyn krefbi. f hvers krapli ])etta instrux

nu er samib, og ^eim sem regla fyrirlogb i fe art. her

ab framan, og i 56. art. sameiginlega af amlanna yfir-

vbldum. — Eldri lagaskipanir hingab til lands, svosem

l)ann 29. .Maji 1744 § 7 og 3. Junii 1746, um husaga,

§ 35, bjéba: ab hreppsljorar i bllum heiburlegum sam-

kvæmum hafi gang og sess, vir&ingu og ålit, (Varnar en

allir abrir bændur, gefa |>eim embættisnofn, asamtsem

politi-tøonum og mebhjalpurum s^slumanna, og bjoba
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syslumbnnum meb råbum og Hå8 ab abstoba })å i em- 1809.

bæltisverkum Jieinra, hver laganna skipan hérmeb al- 24. Novbr.

varlegja itrekast. Tilskip. um hingarba, ulgefin 43. Maj i

4.776, nefnir J)å i § 8 séknarfogeta, eins og i Danmorku;

J)eir sem f Norvegi gegna sama embætti nefnast léns-

uoeun. og J)ar opt undirfogetar, t. cl. i tilskip. fra 20.

Aug. 1778. Tilskipanir tønn 29. Maji 1744, um kale-

kisalion, § 43, og 27. Maji 1746 § 4, um husviljanir,

ætlasl og li I ab prestar, meb råbi préfasts, velji hrepp-

Stjéra helzt til mebhjålpara. — Hversu joeir i fleiru mega

lella undir meb nokkur domara og yfirvalda verk, og

standa fyrir nokkrum markverbum nbfrida- og réttar

utréttingum, syna 54., 52. og 53. art. her ab framan.

Til virbingar j)eim hefir koniingur vor einnig eptirlatib,

[)a.nn 21. Julii 1808, amtmbnnum ab leyfa |)eim, sem

girnasl, ab bera hreppsljornar embælfisbiinfng , nefni-

lega: blåar eba svarlar långbuxur (leistabrækur), gult

vesli og blaa treyju meb ekla silfurborba um uppslog

og kraga. Fyrir politi-})jona abra, sem miklu minna ha fa

å hendi, er og embæltisklæbnabur af konungi tiltekinn,
"

en })enna fann hann landi voru og åstandi bezt henta.

Konmiglegt plak. af 27. Novbr. 1801 leggur 400 rd.

sekt til fålækra fyrir burb embættisbunings af obrum,

en koniingur hefir hann leyft. — 55) J)ångab til betra

åstand og hentugleikar leyfa ab utyega hreppsljorum

sanngjorn og verbskuldub laun, fyrir mæbu og miklu

verka- og tfmatof, sem J)eirra embættis annir orsaka

})eim, verba £eir ab låta ser mebfram nægja g6ba meb-

vitund, ab J^eir meb alub hafi eflt og stublab til gobrar

reglu, landbustjornar og almenmngs héijla, og J>ar hjå

eptirfylgjandi lekjur og undantekningu fjeirra fra al-

mennri l)egnskyldu:

1) jieir skulu friteknir vera fra ollu skalta-utsvari

til konungs og falækra, eptir konunglegum urskurbi

barm 24. Julii 1808, |)ab er: J)eir seu friir fyrir skatti,

gjaf- og logmanns-lolli og tfundum til komings
;

fyrir

cillu utsvari til og ollu framfæri falækra; fyrir dyratolli,



336 Instruction fok Repstykernu.
* » \

1809. . kirkjuervibi og moldarverkum vib j)ær, einnig vibaflutn-

Novbr. fogum ab henni
;

fyrir l)fnghussbyggi'ngu og kostnabi jtfai*

til; fyrir fångaflulnfngi og sakamala kostnabi
;

fyrir vega-

botum og rubnfngum ollum ;. fyrir ab kailast sem [nngvitni

å J)ing, takast 6myndugra fjårhald å hendur, og reikn-

inga yfir almenm'ngs lolla og gjbld, til annarra en få-

tækra; fn'ir fyrir fnflutnmgi embættismanna og annars.

En flutnmgsf6lk og hesta skulu^eir, eptir réttum jbfnubi,

saraan kalla i sveitum, ]n\ rétt yfirvold bjoba, Kka nibur-

skipa, sem fyrr segir, fjallgaungum, dyraleitum, stbrfum

vie kirkna- og })i'ngbusa-byggi'ngai\ og vib bn'iun og vega-

bælur, en ab ollu Icyti vera sjålfir litgjalds- og vinnu-

friir lil })essa. — 2) I ollum malum, sem hreppsljéri er

vibribinn, sem sækjandi, svaramabur, fångahaldari, politi-

})enari eba ])viumhkt, fær han ri allan sanngjarnan kostnab

tildæmdan, samkvæmt logum og Jjeim 48., 49. og 52.

art. her ab framan, einnig eptir koniinglegum urskurbi

J>ann 7., og kanselh'-plak. fra 21.Marlii 1800, um 1 rds.

betaling å dag, fyrir ferbalog og abgjorbir sækjanda og

talsmanna i justiz- og sakamålum
,

J)egar hann hefir

]>essum ab gegna, og auk J^essa sanngjorn laun, eptir

tilskip. fra 24. Oktbr. 1806; fyrir handtoku og flutnfog

sakamanna til retts varbhalds i sveitinni, somuleibis fyrir

stefnufarir, doma- og rettarskjala-birtingar; fyrir ferbir

meb rettarkrbfu-skjbl, uppsagnir, utbyggingu og Jiess-

håttar erindagjbrbir, til hvers nokkur annars , er fyrir

betaling fenginn, en til hvers alls hann })6 ælib skal

hafa lagaforrétt, hvort sem hann brukast eba ekki, sam-

kvæmt kéngsbr. af 14. Maji, 1762 1

; pg fyrir auglysingar

um skipli, auklionir ebur Joviumlikt, nema i kéngs eba
t

i

Reskr. 14. Mai 1762 er kun til Vice-Statholdere'n og bv-

rige Stif'tbefalingsmænd i Norge, „ang. Lehnsmamdenes

Forretninger og den Betaling, dem derfor tillægges", men

er ikke sendt til Island (Norske Tegn. XXXY1I, 61-63,

— 1762, Nr. 98-99 — ;
Fogtm. V. 2, 463-464).
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opinberrar j)énustu J)arfir. sé, at) birta eoa upp festa, 1809.

å riirnhelgum dogum, og loksins fyrir sjålfa ^enuslu 24. Novbr.

hans vio, skipti og auktionir, skoounargjbroir, viroingar,

,
åreifeif, lar^da^rælur og J^esskonar, skal hreppsljori njola

* betalings eplir konunglegri reglugjoro um aukatekjur i

. Norvegi af 14. Junii 1788, i III. deildar 1., 2., 3., 4,,

6., 7. og 8. art.
1 Fyrir titlag skatta, tolla og annars,

eptir {>essa iivslruxs 52. art.
7

fai hann betaling eptir

honum, og tilskip. fra 18. Apr. 1781, en fyrir uppskriplir

i buum fyrir sérhvern dag 48 sk.; sormileiois skal hann,

})ar sera hann sjalfur ekki gjorir bua uppskriptir, bruk- '
'

asl, nema hann })ao afbioji, vio sérhvert skipti { sveitinni,

sem virfcingarmabur og vottur. og fai fyrir ^esshållar

verk 24 sk. daglega, njéti Hka cinn (eoa til skipta vio

meohreppstjornarmann sinn, hvar tveir veroa i sveit

saman framvegis) tøess, sem N. L. 1 — 23—27 Ieyfir ao

reikna buum til utgjalds, handa skiptaforvaltarans })én-

urum
,

J)ar hreppstj6rar eiginlega eru hans embætlis-

J)enarar og meohjalparar
; J)etta samkvæmt kongsbr. fra

6. Junii 1794 2
. pe'w skulu somuleiois ætu) kallast til

skipta å Iondum og hiisum ur sameign ; til jaroa-uttekta

og ålagsgjbroa, J)egar nokkur framier, einnig til vircfngar

a fasleignum bænda, sem veoseljast fyrir omyndugra

orfum, eoa lanarfé opinberra stiplana, og fai 3 mk. hver

i kaup daglega fyrir J)au storf (sjå framar 49. art.). — \

3) Ymislegar laga-fyrirskipanir leggja alitlegar bætur vio

margskonar yfirsj6nir, til skipta a milli fåtækra sveitar-

i , — i* i i . _

Det norske Sportelreglement er udtrykkelig erklæret sonv

ikke gjeldende i Island i Canc. Skriv, 7. Maji 1791 (V,

721-722).
2
) nemlig

<tReskr. 6. Juni 1794 til samtlige Biskopper, Amt-

mænd, Grever og Baroner i Danmark (ikke i Norge

eller Island), ang. So^nefogdernes Forretninger ved Skif-

ter samt ved Taxationer i Landvæsenet og over publiqve

Midlers Pant" (Siell. Tegn. LXLV, 123-124. - 1794, .

Nr. 483; Fogtm. VI. 7, 432-433).

VU. B. ~
22
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4809. innar og hreppstjora. Meb J)vi at) hafa skyldti sina

Novbr. jafnan i minni, at) vibhalda g6bri reglu og innkalla pessar

fåtækra-tekjur, halda J>eir mbnnum lil skylduræktar og

hlybnis vib log og yfirvbld, efla fålækra og almenm'ngs

gagn, og munu um lcio reyna, ab })eirra kostgæfin

embællis umsyslan verbur Jwmeb ekki élaunub.

XL. Um hreppstjora eid, sektir og afsetningu etc. —
56) Hreppsljorum er all t framanskrifab i konungsins og

laganna naini a hendur falib, ekki meb })eim tilgångi,

ab ^eim }>armeb gefist vald^ lil ab misbruka ^eirra

myndugleika gegn al})ybu. til ab skerba hennar lbglegt

frelsi, i lifnabi eba bjargræbis abburbum, ellegar eignar

umråb og byggfngar og buskapar rétt manna ab logum,

sem æ skal vera })eim heilagur, , ekki heldur (il ab flå

eba ofsækja 6vildarmenn, aummgja og einfeldninga,

heldur til ab vernda J)essa og J)eirra eigur 6mildra yfir-

gångi, bjarga J>eirn , sem eru forstobu- og framfæris-

lausir, meb råbum og dåb, og sem annars mætlu gånga

vib vonarvol, eba bjålparlausir i vesæld iitåf clejja, leggja

einslæbi'ngurn og fåråbHngumlibsinniogheilræbi, framaalla

géba orbu, sibsemi, råbvendni, })rifhab, skilsemi, sljornsemi,

géba biireglu, sparnab, alorkusemi, heilbrigbi, frelsi, inn-

byrbis frib og éhult samlffi manna, i einuorbi: almenn-

ings heill. Svo vegleg og svo årfbandi er hér eplir

hreppstjéranna embællis umsyslan, hun kréfur J)vi, ab

hun einungis sé råbvondum dånumanni å hendur fa lin,

og ab honum undirgefinn almug'i vili, ab hreppsljérinn

se til bennar åhyggjusbmu skylduræklar strengilega

skuldbundinn. J>vf skal sérhver hrcppstjori, sem fråm-

vegis mebtekur hjå sinum syslumanni embættisbréf si 1

1

undir amtsins hendi og innsigli, mæla fyrir politi-rélli,

sem syslumabur J>ar til skal strax halda heima hjå sér,

eptir hinum gefib fyrirkall, og tøar, i tveggja vitna nær-

- veru, meb upprétlum })remur fi'ngrum, vinna [)ann eib:

uAb hann af ytrasla megni, og meb hreinskilnustu rétt-

syni, vili finnast konungi sinum og landslogunum trur,

slunda ab framkvæma allt J)ab honum, i framanskrifubu
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ipslréxi, og samkvæmt J)ar i tilnefndum lagagreinum, 1809.

er uppålagt, somuleibis allt hvab utkomandi lb*g, eba 24. Novbr.

hans retlra yfirvalda og démara skipanir honum, i

laganna nafni, fyrirleggja, og ser, åri tillils til vina eba

ovina, j'i'kra eba fåtækra, skyldra eba vandalausra, i em-

bætlinu svo hegba, sem råbvondum hreppstjérnar-manni

og polili-l)j6ni ber og vel sémir", ab lillogbum venjulegum

cibstaf: uSvo sannarlega hjålpi mer gub og hans heilaga

orb!" — 57) Hreppstjora |>ann, sem hirbulaus eba étrur

ttnnst i sinu embætti, klagar syslumabur fyrir vibkomandi

amlmanni, som eplir malavoxlum, innkomnum klogunum,

eba fundnum yfirsjonum. sekiar hinn seka til tveggja

rdl. utlåta til sveitarkassans
;

eba, ef meifru nemur, lætur

honum tiltala meb logum og réllargångi til bola eba

embættistjons. Neili nokkur, sem lil hreppsljora er

seltur, J>v{ embætti ab gegna, skal honum, sem laganna

foraktara, tiltala fyrir polili-rélli i fyrsta sinni til tveggja

rdl. bota lil fatækra, auk målskostnabar, og leggja siban

fyrir hålfsmånabar frost [>ar ep tir, til ab hlybnast i J>essu

amtsins skipun; gjori hann [>ab \w enn ekki, sæli

aptur laga tiltali lil fjårullåta a ny, auk målskostnabar,

dæmist ove.rbugur svo beiburiegs cmbættis framar, og

ab honum sé triiab fyrir nokkrum opinberum utréltfngum,

sem krefja råbvendni og dugnab, og J>ar hjå, fyrir mol-

fcrtfa samt forakt vib log og yfirvold, til ab standa åbyrgb

og kostnab |>ann allan, sem })eim, er f hans slab tekur

vib J)essu embætti, orsakast kann hib fyrsta år vib em-

bfiettisverk hans, ellegar, eplir målavoxlum, sæli enn

tyngra slraffi. Vili hann åkæra \vdim dom, leggi hann

målib til landsyfirrettar. — 58) En hati nokkur, sem lil

hreppstjéra ulnefnist, gilda laga-roksemd til ab afsaka

S
'S fra hreppstj6rn, svosem: al^ekktan og uppåfallinn

mngvinnah heilsubrest, megna honum tilfallna fålækt

fjblskyldu, er banni honum ab missa vinnu
s sina til

^rePpstj6rnar lUrellinga, sæki um lausn sina meb allri

aubrriykt og sibsemd til vibkomanda amlrnarlns, sbmu-
lciois hann, eplir 10 ara géba hreppslj6rn, girnast

22* '
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4809. lausn, einkum ef heilsa eoa burbir hans hnigna mjog,

^"^N^J^T en b 1ybi samt aubmjukur amtsins urskuroi, \)6 honum

veilist hun ekki.

XLI. Um vardveizlu pessa instruxs , og Momandi

laga og fyrirskipana handa eplirhomandi hreppstjorum. —
59) Oli utkomandi log og yfirvalda skriflegar skipanir,

sem hreppsljéra sendar veroa, eptir })ab hann mebtekur

J)etta instrux, skal harm, åsamt J)vi, vandlega geyma i

réttri roo uppleiknao, og nær hann J)ab mebtekur og

birtir, og skal j)etta allt vib, hreppstj6ra skipti afhendast

hans eptirmanni 6skemmt, og, ab J>vf leyti umbreytfng
^ * * *

/ ekki å kemur mob n^rri fyrirskipunum. vera \>e\m vib

takandi hreppatjéra framferbis-regla i embættinu.

XLII. Um instruxsins auglysingu. — 60) J>etta in-

strux skal sa hreppstjéri, hverjum })ab sent verbur, bibja

prest sinn opinberlega ab upplesa i kirkjum i hreppnum,

J)é
embættisgjorb framfer, J)ann fyrsta sunnudag eptir

})ab instruxio kemur honum i hond , hvar um herra

biskupinn hefir préfostum skipun ulgefib, ollurn i s6kn-

inni til naubsynlegrar undirvisunar og aminningar, en

si'ban skal J>ab , vib hver breppstjéraskipti, å næsta

manntals^ingi, brynast fyrir almenm'ngi. — j>annig hlut-

abeigendum til reglu samib og ulgefib, })ann 24. No-

vembr. 1809.

Und ir vorum hondum og amtanna innsiglum.

M. Stephensen. S. Thorarensen. S. Stephensen.

(L. S.) (L. S.) (L. S.)

io. Decbr. Freds - Traktat mellem Danmark og Sverrig.

Jonkoping den 10. December 1809 1

. — ikke

publiceret i Island, men uddragsviis her optaget, i Sammen-

hæng med For. 18 keptbr. 1783, og med Hensyn til Rentek.

Circul. til Stiftamtmændene og Amtmændene i Danmark (ikke

Island) 9. Novbr. 1816 (Coll. Tid. 1816, S. 739), hvori Kam-
1 meret bemærker, at denne Traktat og Traktat 14. Januar 1814

) Traktat 14. Januar 1814



Freds-Traktat med Sverrig. 341

træde istedetfor For. 18. Septbr. 1783, med Hensyn til For- i 809.

holdet med Sverrig og Norge om Afdragsretten. — Original- io. Decbr.

Aftryk hos Schultz. 8 Sider i 4 t0
. Schou XV, 357-366 (men^ —

-

ikke i Qvart-Samlingen") ; Coll. Tid. 1809, S. 817—827- 1810,

S. 1—5. — Uddrag. <
Freds-Traktat imellem Hans Majestæt Kongen af

Danmark og Norge og Hans Majestæt Kongen af Sverrig.

Sluttet i Jonkbping den 10. Decbr. 1 809

Art. 8. Det fastsættes ved nærværende Artikel,

at begge de hoie contraherende Parters respective Un-

dersaatter skulle have fri Raadighed over deres faste

Kientlomme, og til deres Monarks Land kunne udfore

Belbbet, af disses Salg, ligesom og det rorlige Gods,

som de maatte have erhvervet sig i den anden Souve-

rains Stater, enten ved Gave, Efterladenskab eller Arv,

ifblge et Testament eller ab intestato, eller og ved

Frugten af deres Arbeide, eller paa nogen anden

Maade, og der skal i Henseende til denne Gjenstand

tilslaaes dem de samme Rettigheder og Foieligheder,

som. nydes af egne og fbdte Undersaaller i den Slat,

hvor de ere komne i Besiddelse af saadanne Elfecter.

Begge Regjeringcrne frasige sig gjensidigen, og efter

fælles Overeenskomst, enhver af dem til Fordeel for

den andens Undersaattcr , Udovelsen af den Deel af

Afdragsrettigheden, som respective tilkommer dem, og

denne Afgift skal allsaa for Fremtiden være og bestan-

dig forblive afskaffet i begge Landene og den hele

Udstrækning af begge Souverainernes nuværende og

tilkommende Gebeet, forsaavidt som de respective Re-

gjermger hæve samme eller lade den hæve. Men den

Deel af Afdragsretliglieden , som i
;

visse ved Lovene

bestemte Tilfælde tilkommer Stæder, Communer eller -

andre private (ivrigheder, skal forblive dem som for-

hen forbeholden, og de skulle vedblive at udove den,

efter de indførte' Vedtægter og efter, de Anordninger,

som ere i Kraft i begge Slater. — Tillige er man ud-

trykkelig bleven enig om og har fastsat, at nærværende



342 Freds-Traktat med J3vkkkig/
,

1809. Artikels Bestemmelser ikke skulle have Lovskraft uden

^TT^TT"' forså avidt de Efterladenskaber angaaer, som tilfalde
1 Decbr. ° '

Nogen efter denne Traktats Undertegnelsdag

Skeet i Jonkoping den tiende Dag i December

Maaned, Aar efter Christi Byrd et Tusinde otte Hun-

drede og ni. •

Niels Rosenkranlz. Carl Gustav Adlerberg.

(L. S.) - (L. S.)
- %

4*.* +

23. Decbr. Gancellie - Plakat ang. Forhoielse i Collegial-

Gebyrerne. Khavn den 23. Decembr. 1809. —
Publiceret ved Landsoverretten i Island den 1. Juli 1811, og

i .Synodalforsamlingen i Reykjavik 1811. — Canc. 2. Depart.

Registr. X, 478 (1809, Nr. 1745). Original-Aftryk hos Schultz.

Qvart-Forr. for 1809, S. 262 ; Schou XV, 369-370. Colleg.

Tid. 1810, S. 9-10.

, Ligesom Hans Majestæt ved allerhoieste forordning

under 9. d. M. har befalet: at alt stemplet Papir fra til-

stundende Aar 4810 skal betales med 50 Procent mere,

end hidtil; saaledes har Allerhoistsarame med Hensyn

til, at Gebyrerne for de igjennem de kongelige Colle-

gier udfærdigende Expeditioner beregnes efter det

stemplede Papir, som til samme forhen er bleven brugt,

^endvidere behaget allern. at resolvere, at den Deel af

disse Gebyrer, som udgjor det Stemplede Papirs op-

rindelige Belob, ogsaa skal forhoies med 50 Procent. —
Denne Forhoielse træder i Kraft den 4. Januar næst-

kommende. — Hvilket herved ,kundgjores til alle Ved-

kommendes Efterretning og allerund. Efterlevelse. — Det

kgl. Danske Cancellie den 23. Decbr. 1809.

29. Decbr. Reskript til Justitiarius i Hoiesteret, ang.

Udsættelse af de islandske Sagers Foretagelse

ved Retten. Khavn den 29. Decbr. 1809. —
Denne kongelige Ordre er grundet paa kgl. Resol. 28. Decbr.,

foranlediget ved Cancelliets Forestilling 23. Decbr. (Cancell.
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2. Depart. Forestill. 1809. 4. Qvartal. Nr. 683), hvori be- 4809.

mærkes, at Justitiarius havde sendt Cancelliet Beretning og—^-^-^h—

-

tabellarisk Forklaring over de i Hoiesteret afgjorte Sager i
Decbr.

Oktober-Sessionen og de tvende foregaaende Extøsessioner.

24 Sager fra Vest- og Ostindien forbjgaaes ifolge kongelig Be-

faling 9. Juli 1808, indtil udisse Colonier komme igjen ud af

Fjendens Vold". Tvende islandske Sager havde Justitiarius

ikke dristet sig til at tage under Paakjendelse forinden han

havde faaet kongelig Ordre, om der med disse skulde for-

holdes som de ost- og vestindiske, hvilket Cancelliet indstiller.

— Canc. 2. Departem. Registr. X, 484 (1809, Nr., 1764).

Frederik den Sjelle &c. V. S. B. Da Vi af din

Os allerund. forelagte Beretning over Hoiesterets udfdrte"

Arbeide i de forlbbne $ Sommer-Sessioner og den til-

endebragte Oktober-Session, have erfaret, at der i be-

meldte Tidsrum er afgjort 65 Sager, og at der af Ordens-

Sager ikkun staae tilbage 30, hvoraf de 24, som ere

indstævnte fra Vest- og Ostindien, skulle forbigaaes

ifolge Vor allerh. Befaling af 9. Juli f. A., og de lo ere

islandske Sager; — saa give Vi dig hermed tilkjende,

al Vi, efter dit derom allerund. gjorte Forslag, ville

allern. have bestemt, at den sidste Session for Aaret

4809 skal begynde den 2. Januar næstkommende og

fremholdes lil den paafolgende 15. Februar. — lovrigt

bifalde Vi allern., at de islandske Sagers Procedure og

Paakjendelse for Vor Hoiesteret indtil videre udsætles.

— Derefter s du dig allerund. haver at rette, og Ved-

kommende Sligl lil Efterretning at lilkjendegive. Be-

falende &c. Kjobenhavn den 29. Decbr. 1809.

Kongelig Resolution ang. Islands Fritagelse

for Indkomstskat m. v. Kbavn den 1. Februar

1810. — Rentek; Danske Relat. og Resol. Prot. 1810, Nr.

20; Resolutionen i Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 91,

Nr. 5. - Uddrag.

For Færoerne og Island maa Indkomstskallens

Paabydelse indtil videre udsættes, ligesom og disse
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4810. Lande, tillige med Finmarkens Fogderie, for det forsie

—
' maae være undlagne fra Afgiften af Bygsel og Arve-

fæstesteder ved nye Leilændings eller Arvefæsters Til-

trædelse Kjobenhavn den 1. Februarii 1810 1
.

, 7. Febr. Kongen af Englands Order in Council, ang.

Islands neutrale Behandling under Krigen. (Lon-

don) 7. Februar 1810. — Den engelske Text efter
i

„The London Gazette, published by Authority. From Tuesday

February 6, to Saturday February 10, 1810". Numb. ,16340,

S. 1 89^ jevnf. Hooker Journal of a tour in Iceland. Lond.

1813. 8vo
. II, 59—61. — Islandsk Oversættelse trykt i Sagna-

bloo II, 75—78. — Dansk Oversættelse efter samtidig Copie i

Landfoged-Archivet i Reykjavik Nr. 2580.

At the Court at the Queen's Palace,^ the 7th of

February 1810,

Pkesent the King's Most Excellent Majesty in Council.

—

Whkiieas it has been humbly represenled to flis Ma-

jesty, that the Islands of Feroe and Iceland, and also

cerlain Settlements on the Goast of Greenland , Parts

of the Dominions of Denmark, have, since the Comrnen-

cement of the War between Great Britain and Denmark,

been deprived of all Intercourse with Denmark, and

s

Ihat the lnhabitanls of those Islands and Settlements

are, in consequence of the Want of their accuslomed

Supplies, reduced to exlreme Misery, being without

many of the Necessaries and of most of the Gonvenien-

cies of Life:

! " His Majesty, being moved by Compassion for the

SufFerings of these defenceless People, has, by and

') Indholdet for Islands Vedkommende communiceret Stift-

amtmanden og Amtmændene sammesteds ved Rentek. Circ.

26. Mai 1810 (Rentek. Isl. Copiebog 1, Nr. 352— 354} ;

denne Rentek. Skriv, er igjen communiceret Landsoverretten

i Island fra Stiftamtet til Publication, og er uddragsviis i

islandsk Oversættelse trykt i Anmærkn. til For. 8. Febr.

1810 i den af Landsoverretten ifolge Canc. Skriv. 2. Aug.

1800 udgivne Samling af Forordninger, S. 103 Anm.
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with the Advice ol' His Frivy Council, thouglit fil lo 1810.

declare His Royal Will and Pleasure, and it is hereby ^F^]
declarod and ordered, Ihal Ihe said Islands of Feroe

* *

and loeland and the Settlements on the Goast of Green-

land, and the lnhabitants thereof, and the Property

therein, shall be exempted from the Attack and Ilos ti-

lity of His Majesty's Forces and Subjects, and thai the

Ships beionging to lnhabitants of such Islands and

Settlements, and all Goods, bfring of the Growth, Pro-

duce, or Manufacture of the said Islands and Settle-

ments, on board the Ships beionging to such Inhabi-

tants, engaged in a direcl Tråde between such Islands

and Setllements respeclively , and the Ports of London

or Leith, shall not be liable lo Seizure and Confiscation

as Prize: — His Majesty is further pleased to order,

with the Advice aforesaid, that the People of all the

said Islands and Settlements be considered, when re-

sident in His Majesty's Dominions, as Siranger Friends,

under the Safeguard of His Majesty's Royal Peace, and

entitled to the Protection of the Laws of the Realm,

and in no Gase treated as Alien Enemies: — flis Ma-

jesty is further pleased to order, with the Advice

aforesaid, that the Ships of the United Kingdom, navi-

gated according to Law, be permitted to repair to the

said Islands and Settlements, and lo Irade wilh the

lnhabitants thereof: — And His Majesly is further plea-

sed to order, with the Advice aforesaid, that all His -

Majesty's Gruizers and all other his Subjects be inhi-

bited from commitling any Acts of Depredation or

Violence against the Persons
,
Ships and Goods of any

°f the lnhabitants of the said Islands and Settlements,

and againsl any Property in the said Islands and Sett-

lements respectively. — And the Right Honourable the

Lords Gommissioners of His Majesty's Treasury, His

Majesty's Principal Secretaries of State, the Lords Gom-

fissioners of the Admiralty, and the Judge of the High

Court of Admiralty, and Ihe Judges of the Gourts of
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1810. Vico Admirally, are lo take the uecessary Measures

Febr. herein as to them shall respccUvely apperlain.

• ' * [signcd] W. Fawkener.

I Drollnfngar-garbi J)ann 7. Febr. 1810 og nærveru

koni'mgsins allragbfugustu Håtignar \ lians råoi.

[>ab hefir aubmjuklegast verio fra ni borib fy rir Hans

Malign, at eylondin Færeyjar og Island, åsamt nokkrum

bygbum a Grænlands strbndum, som eru partar Dan-

merkur rikis, hafa, siban strib héfsl millum Stora -Bret-

lands og Danmerkur, vanlab allar samfarir vib Danmbrk,

svo og ab innbyggjarar lébra eyja og landa seu, vegna

stonsunar alirar venjulegrar abfærslu, komnir i mestu

vesbld, og libi skort a flestum lifsins naubsynjum og

hlunnindum. — Hans Hatign hefir. \>vi lirærzt til meb-

aumkunar meb cymdum })essa varnarlausa folks, og

I>cssvegna, meb rabi sinna yppurslu råbgjafa, j)6knazt

ab auglysa sinn konunglega vilja og vell)6knuu
,
einsog

[>ab hermeb auglysist og skipast, ab' nefnd eylbnd, Fær-

eyjar og Island, svo og Bygbirnar å Grænlands strbndum,

åsamt innbyggjurum og eignum })ar, skulu undan skiljasl

fra bllurn åråsum og ovinattu tilråbum af Hans Håtignar

slnbsfélki oe; undirsåtum, og ab bil skip, er tilheyra

innbyggjurum tebra eyja og bygba, svo og allur vqrn-

ingur af tøeirra åvexti ebur handafla, innanborbs å skipum

er tilheyra tebum innbyggjurum, sem flyzl i beinni

kaupverzlan mebal tebra eyja og bygba, og hafnanna

Lunduna og Leibar [Leith å Skotlandi), skuli somu-

leibis undan skiljasl uppnåmi ebur roll tæku herfångi.

^— Haus llåtign hefir enn framar, eptir fyrr umgetinni

råbleggmgu, })6knazt ab skipa, ab menu ur Icbum cyjum og

'bygbum skuli, nær Jjoir ,eru sladdir i Hans Håtignar

londum, åh'tast eins og utlendir vinir ( skj61i Hans Håtignar

konunglegu gribalysingar
,
og njoti varnar kongsn'kisins

laga, en seu i engu efni ålitnir eins og utlendir ovinir.
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— Hans Malign hefir enn framar, oplir fyre umgelinni 1810.

råbleggfogu, })6knazt ab skipa, ab skipum hinna sam- Febr.

einubu rfkja'
t
utbunum eptir laganna fyrirmælum, léyfisl

ab sigla til tébra eyja og bygba, og ab hafa kaupverzlun

vib l)eirra innbyggendur. — Og Hans Hatign hefir enn

fremur, eptir fyrr umgelinni råbleggingu, }>oknazt ab

skipa, ab Hans Hatignar herskipum og ollum Hans

undirsåtum fyrirbjé&tet sérhvert tiltæki til rans ebur *

ofrikis mot mbnnum, skipum ebur gozi innbyggjara téj&ra

eyja ebur bygba, og m6t sérhverjum eignum samastabar.

/— pcÅr mjog virbulegu herrar, er hafa umrab Hans Ha-

tignar féhirzlu; Hans Hatignar yppurstu n'kisskrifarar
; J)eir

herrar, er hafa umråb herskiparåbsins; og domari her-

skiparåbsins hafa réttar; og domarar herskiparåbsins

lægri rélla, eiga ab gjora naubsynlegar råbstafanir herurn,

einsog hverjum })eirra serilagi vibkemur.

[undirskrifab] W. Fawkener.
,

I Statsraadel i Dronningens Pallads den 7. Februar

1810, i Nærværelse af Kongens mest ophoiede Majestæt

\ Raadet. *• -

Det er allerund. blevet Hans Majestæt forestillet, al
•

»

Gerne Færoe og Island og visse Etablissementer paa

Gronlands Kyster, samtlige tilhbrende Kronen Danmark,

have, siden Krigens Udbrud imellem Storbritannien og

Danmark, været afskaarne fra alt Samqvem med sidst-

bemeldte Land, og at Indbyggerne af disse Oer og

Colonier ere, formedelst Savnet ~af sædvanlig Tilførsel,

bragte lil yderlig Elendighed, idet de mangle mange
af Livels Nodvendi^heder og de fleste af dets Beqvcm-

meligheder. — Hans Majestæt, rort af Medlidenhed over

disse forsvarslose Folks Lidelser, har, ved og efter Overlæg
roed sil privy Gouncil, fundet for godt at erklære sin

kongelige Vijlie og Behag, ligesom del herved erklæres

°S befales, al benævnte Ger Færoe og Island, og Go-
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1810. lonierne paa Kysten af Grbnland, Indbyggerne samme-

7. Febr. steds og derværende Eiendoin , skal blive skaanet for

Angreb og Fjendtligheder af Hans Majestæts Krigsmagt

og Undersaatler, og at Skibe, tilhorende Indbyggerne

paa sa'ddanne Oer og Colonier, og alt Gods, henhorende

til bemeldte Oers og Coloniers Afgrbde, Produkter og

Manufakturvarer, indladede i Skibe som tilhore saa-

.

* danne Indbyggere, og som bruges til umiddelbar Han-

del imellem saadanne Oer og Colonier indbyrdes, og

Havnene London eller Leith, skal ikke være under-

kastede Opbringeise og Confiscation som Krigsbytte. —
Hans Majestæt har endvidere behaget at befale, efter

forbemeldte Overlæg med sit privy Council, at Folk fra

alle de benævnte Oer og Colonier, naar de opholde

sig i Hans Majestæts Biger og Lande, skal ansees som

venskabelige Fremmede, under Beskjærmelse af Hans

Majestæts kongelige Fred, og berettigede til Beskjærmelse

af Kongedommets Love, og i intet Tilfælde behandles

som fjendtlige Magters Undersaatler.- — Hans Majestæt

har endvidere behaget at befale, efter forbemeldte Over-

læg med sit privy Council, at Skibe fra de hrenode

Bigers Kongedomme, farende overeensstemmende med

Loven, maa være tilladt at beseile disse Oer og Colo-

nier, og drive Handel med Indbyggerne sammesteds.

— Og Hans Majestæt har endvidere behaget at befale,

efter forbemeldte Overlæg med sit privy Council, at

. alle Hans Majestæts Krigshære, og alle andre Hans Under-

- saatter, skal være. forbudet al udbve nogensomhelst

Handling af fjendtlig Bemægtigelse eller Vold imod

nogen af benævnte Oers og Coloniers Indbyggeres Per-

soner, Skibe og Gods, og imod enhver Eiendom paa

hver af disse Oer og Colonier i Særdeleshed. — Og
have de hbiædie Lords Commissionerer af Hans Majestæts

Skatkammer, Hans Majestæts fbrste Stats- Sekretærer,

Lords Commissioners af Admiralitetet, Dommeren af

Admiralitetets Hbie-Bet og Dommerne af Vice-Adinira-
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litets - Rollerne ,
herefter at foranstalte del Fornodne. 1810.

eftersom det enhver af dem især vedkommer. •

[undertegnet] W. Fawkener.
7> Febr

Forordning ang. Indførelse af en Afgift af s. Febr.

faste Eiendomme. Khavn den 8. Februar 181 1
.

— Publiceret ved Landsoverretten i Island den 6. August 1810

og i Synodalforsamlingen i Reykjavik s. A. — Rentek. Danske

Exped. Prot. 46, Nr. 384, S. 300-314. Original-Aftryk hos Schultz.

Qvart-Forr. for 1810, S. 46-545 Schou XV, 444-452. Coll.

Tid. for 1810, S. 145—153, 161—165. — Islandsk: Over-

sættelse i den af Landsoverretten i Island udgivne Samling af

Forordninger m. v., S. 97- 109.

Forordning, hvorved i Kongerigerne Danmark og

Norge med underliggende Lande indtil videre paabydes

en Afgift af faste Eiendommes Værdie, hver Gang disse

overdrages til ny Eier, og af al bvrig Eiendoms Værdie,

hver Gang samme gaaer i Arv, samt af Fæste-, Bygs el-

og Arvelæstesleder, saa ofte disse af ny Fæster, Lei-

lænding eller Arvefæster tiltrædes.

Vi Frederik den Sjette &c. G. A. V. Al Vi, for-

medelst nærværende Tidsomstændigheder, have fundet

uundgaaeligen nbdvéhdigt, til en ny Indtægt for Vor

Skatkammer- Afdrags- Fond , iblandt andet at paabyde

en Afgift af faste Eiendommes Værdie, hver Gang disse

overdrages til ny Eier, og af al bvrig Eiendoms Værdie,

hver Gang samme gaaer i Arv, saml af Fæste-, Bygsel-

og Arvefæstesteder, saa ofte . disse af ny Fæster, Lei-

lænding eller Arvefæster tiltrædes. Thi ville Vi for Vore

Riger Danmark og Norge med underliggende Lande
indtil videre have anordnet og befalet, som fdlger:

1) Af alle faste saavel Kjbbstæd- som Land-Eien-

dommes Værdie skal svares en Afgift af Vu Procent,
hyer Gang de ved Kjbb og Salg, ved Arv efter Loven

} Renlok. Plak. 5. Mai 1810.
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1810. eller testamentariske Dispositioner, ved Gavebrev, eller

8. Febr. paa hvilkensomhelst anden lovlig Maade overdrages til ny

Eier. — 2) I Henseende til Værdiens Bestemmelse,

hvoraf denne lh Procent-Afgift skal beregnes, forholdes

paa folgende Maade: — a) Ved Kjob og Salg af faste

Eiendomme skal Afgiften erlægges af Kjobesummens

Belob, og, naar i Stedet for Kjobesum enten ganske

eller for en Deel er betinget en aarlig Afgift i Penge

eller Natural-Præslationér, da udregnes Kjobesummen

paa den Maade, at en Capital af 100 Bd. anslaaes for

hver 4 Bd. af Afgiften, hvilken, forsaavidt den bestaaer

i Natural- Præstationer, beregnes til Penge efter gang-

bare Priser, og at til den saaledes anslagne Capital

lægges hvad bestemt Kjobesum der tillige maalte være

betinget. — b) Ved Mageskifte af faste Eiendomme

skal, naar een af de mageskiftende Parter tillige betaler

nogen Pengesum eller paatager sig aarlig Afgift, *,« Pro-

cent erlægges af denne Pengesum eller af den Capital,

hvortil bemeldte Afgift paa den i Litr. a bestemte Maade

kan anslaaes. Men mageskiftes Eiendommene lige imod

hverandre uden nogen Pengesums Erlæggelse eller Af-

gifts Paahæftelse fra nogen af Siderne, da svares ingen

Vs Procent-Afgift. — c) Ved faste Eiendommes Bort-

skjænkclse i levende Live erlægges Afgiften af den

Værdie, hvortil ' Eiendommene
,

ifblge Stemplelpapirs-

Forordningen af 25. Maji 1804 § 14, i Gavebrevene

eller ved Paategning paa samme anslaaes. — d) Naar

faste Eiendomme tilfalde nogen ved Arv, enten ifolge

Loven eller efter testamentariske Dispositioner, da be-

stemmes sammes Værdie efter de lovlige Vurderings-

Forretninger, som lægges til Grund ved Skifte og De-

ling, hvor denne ved ordentlige eller overordentlige

Skifteforvaltere foretages. Men, dele myndige og til-

' stedeværende Arvinger sig selv imellem, eller Nogen

tiltræder Arv uden Skifte, da angive Arvetagerne de

faste Eiendommes fulde Værdie paa Tro og - Love og

efter bedste Skjonnende, saaledes som, de driste sig
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lil deres Angivelses Rigtighed med Lovens Ed at be- 1810.

kræfie, naar forlanges. Og bliver da V« Procent- Af- 8. Febr.

giften af den ved disse Angivelser eller ved hine Vur-

derings-Forretninger bestemte Værdie, efter Afdrag af

den paa Eiendommene hæftende Gjæld, al erlægge. —
e) Ved ny Besidders Tiltrædelse lil Lehns-, Stam- eller

andre Fideicommis-Godser, skal ligeledes den nye Be-

sidder efter bedste Skjonnende og saaledes, at han

derpaa, naar forlanges, kan aflægge Ed, angive Godsets

Værdie til den Sum, som det kan agtes ,at være værdi

efter de Fordele og Byrder, som derpaa hæfte for be-

standigen eller for en Tid, eller, hvilket er det samme,

til den Sum, for hvilken han i den Forfatning det er,

med Fordele og Byrder, vilde sælge del, hvis Afhæn-

delsen var ham tilladt. Og af denne angivne Værdie

skal Afgiften beregnes. Er den nye Besidder umyndig,

da skeer Angivelsen af hans Værge; er han mindre-

årig, da af ham og Gurator. — 3) Af al ovrig Eien

doms Værdie, være sig Capitalformue
,
Skibe, EfTeeter,

Losore og deslige, som ei lil fast Eiendom kan hen-

regnes, skal liver Gang samme, enten ifolge Loven,

eller efter testamentariske Dispositioner, gader i i\rv,

ligeledes svares en Afgift af V«i Procent. Og skulle

for saadan Afgift alene være fritagne de i faste Eien-

domme i Vort Rige Danmark prioriterede Gapitaler, af

hvilke den ved Forordningen af 4. September forrige

Aar forveen Gang paabudne Afgift behorigen er erlagt,

såfremt disse Capitaler. komme til ,at gaae i Arv i

Lobet af do tørste * Aar fra 31. Juli 1809 at regne —
*) Ved denne

i foregaaende § 3 bestemte Afgifts Be-

regning bliver folgende at iagttage: — a') Afgiften er-

lægges ikkun af Arvens bcholdne Belob, efter Fradrag
af hvad Gjæld og Byrder, som derpaa maalle hæfle.

°8 er det en Selvfblge, at den Hovedlod, som efter-

levende Ægtefælle eier, ei inddrages under Afgiften. —
b) Værdien af Eflecler og Ltfsore med videre, som ikke

beslaaer i rede Penge eller udeslaaende afgiftspligtige
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4810. Capital er, bestemmes, i Lighed med hvad i § 2 Litr. d

8. Febr. er fastsat, efter de lovlige Vurderings- eller Auctions-

Forretninger, som lægges til Grund ved Skifte og De-

ling, hvor samme under ordentlige eller overordentlige

Skifteforvaltere foretages. — c) Dele derimod myndige

og tilstedeværende Arvinger sig selv imellem, eller

Nogen tiltræder Arv uden Skifte, da skulle Arvetagerne

efter bedste Skjonnende og saaledes, at de derpaa,

naar forlanges, kunne aflægge Ed. ligesom i § 2 Litr. d,

angaaende de faste Eiendommes Værdie , er befalet,

tillige angive den ovrige beholdne Arvs fulde Værdie. —
5) Af Arv, der tilfalder saadanne Arvinger, som deraf

have at erlægge den ved Forordningen af 12. Seplbr.

1792 paabudne Afgift af 4 Procent, bliver desuden den

herved anordnede Vs Procent - Afgift at beregne. —
6) Hver Gang Fæstegaarde og Arvefæstegaarde i Vort Rige

Danmark (forsaavidt disse sidstes Overdragelse til ny,

Arvefæster ikke skeer til Eiendom ved thinglæste Skjo:

der) tiltrædes af nye Fæstere eller Arvefæstere, skulle

disse af det saavel Ager og Engs, som Skov- og Molle-

skylds Hartkorn, som saadan Fæstegaard eller Arve-

fæstegaard er skyldsat for, hvad enten samme er pri-

vilegeret eller uprivilegeret, svare 1 Rd. pr. Tbnde.

Og skal lige Afgift svares af Huslodder her i Riget,

hver Gang disse tiltrædes af ny Fæster eller Arvefæster,

naar deres Tilliggende af Jord udgjor 4 Skjepper Hart

korn eller derover. — Ligeledes skulle, hvpr Gang

Bygselsteder og Arvefæstesteder i Vort Rige Norge

tiltrædes af nye Leilændinger eller Arvefæstere, disse

erlægge af sammes Matrikulskyld, hvad enten denne er

privilegeret eller uprivilegeret, 2 Rd. 24 Sk. pr. Skip-

pund Tunge, 1 Rd. 48 Sk. pr. Lob Smbr, 1 Rd. 48 Sk.

' pr. Spand Korn og 72 Sk. pr. Vog Fisk. Dog skulle

de Steder, hvis Matrikulskyld er under 5 Lispund Tunge,

1 Pund Smbr, 1 Ore Korn, eller 2 Pund Fisk, være

fritagne for denne Afgift. Ved Afgiftens Beregning blive

for Resten de ovrige Skyld-Species paa sædvanlig Maade
*w • m 9 Ør —-~ *
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at reducere til een af de her nævnte. Og, ligesom 4810.

ved Norske Lovs 3—14—25 allerede er befalet, at 8. Febr.

Bygselseddeler skulle læses paa næste Thing efter deres

Udslædelse,' saaledes ville Vi herved, saavel for at den

fornodne Rigtighed med forbemeldle Afgift kan holdes,

som og da det desuden i flere Henseender ansees

nyttigt, allern. have befalet, at ogsaa Fæstebreve og

Arvefæstebreve i Vort Rige Danmark skulle læses paa

næste Thing, efterat de ere udstædte, saafremt de skulle

kunne være Fæsterne eller Arvefæsterne til Nytte, hvor-

hos det paalægges Amtmændene i begge Vore Riger,

ved det i Stempletpapirs-Forordningen af 25. Maj i 1804

§ 28 befalede Eftersyn af Fæsteprotokoller, at paasee,

at de Fæstebreve, Bygselseddeler og. Arvefæstebreve,

som herefter vorde udstædle, behorigen ere thinglæste,

i hvilken Henseende den Paategning, hvormed disse

Documenler af Retten forsynes om Thinglæsningen, til-

lige bor indfores i Fæsteprotokollerne. — 7) Afgifterne

af faste Eiendommes Værdie ved Kjob og Salg, Gave
og Mageskifte, samt af Fæste-, Bygsel- og Arvefæste-

steder erlægges forinden Skjoderne, Gavebrevene,

Mageskiftebrevene, Fæstebrevene, Bygselseddelerne og

Arvefæstebrevene thinglæses. Og maa derfor intet saa-

dant Docuraent af Retlens -Betjente antages til Thing-

læsning, med mindre for dem med vedkommende Oppe-

btirselsbetjents Qvittering godtgjores, at Afgiften beho-
rigen er erlagt. — 8) Afgiften af saavel faste som andre

Eiendommes Værdie, naar disse gaae i Arv, forfalder

ved Arveladerens Dbd, og erlægges forinden Skiftels

Slutning, hvor Skifte foretages, da nemlig de ordentlige

Skifteforvaltere ved de Skifter, som de foretage, og de

overordentlige Skifteforvallere, saasbm: Commissarier,

testamentariske Executorer, Samfrænder og deslige, ved
de Skifter, som af dem behandles, blive ansvarlige for,

at Afgiften betimeligen vorder erlagt; ligesom og År-

inger, som selv dele sig imellem, besorge selv Afgiftens

rigtige Erlæggelse tør Delingens Slutning, og hæftem it. 23
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1810. imidlertid, een for alle og allé for een, for samme.

8. Febr. Tiltræder myndig og tilstedeværende Arving selv Arven

uden Skifte, da har han at erlægge Afgiften inden Aar

og Dag efter Dødsfaldet, eller, hvis Proclama udstædes,

da i det seneste efter 3 Maaneders Forlob fra den Tid,

da samme er udlbbet. Og, ligesom alle Dodsfald, ifolge

Forordningen af 12. September 1792, skulle af /de Af-

* dodes efterladte tilstedeværende Arvinger, eller af hvem

som i Huset er, hvor de Afdodes Gods og Midler fin-

des, under 100 Rd. Straf, strax anmeldes for ethvert

Steds ordentlige Skifteforvalter, som antegner alle

deslige Anmeldelser i sin Skifteprotokol, saa skal

og til ham af de overordentlige Skifleforvaltere , hvor

disse ere, og af Arvingerne selv, hvor disse dele

, sig selv imellem eller tiltræde Arv uden Skifte, til den

bestemte Erlæggelseslid indbereltes Afgiftens Belob, samt

hvor og naar den er< erlagt, hvilket han da, i Over-

eensstemmelse med denne Indberetning, antegner sum-

marisk i sin Skifteprotokol. — 9) Udeblives med de i

denne Anordning paabudne Afgifters Betaling, da er-

lægges de dobbelt. Og, dersom det nogensinde be-

findes, at Nogen ved Dblgsmaal sbger at unddrage sig

fra Afgifternes Erlæggelse, da betales deres Belbb tre-,

dobbelt. — 10) Afgifterne indbetales i Vor Residents-

stad Kjbbenhavn til Vor Zahlkasse, i de bvrige Kjbb-

stæder og paa Landet i Vort Rige Danmark til Amts- '

forvalterne, i Kjbbstæderne i Vort Rige Norge til Magi-

straterne og paa Landet sammesteds til Fogderne, samt

i Vore Lande Island og Færberne til Landfogderne. Og,

forsaavidt angaaer Afgifterne af faste Eiendommes Værdié

ved Kjdb og Salg, Gave og Mageskifte, samt af Fæsle-,

Bygsel- og Arvefæstesteder, saavel som af Arv, hvor

overordentlige Skifteforvaltere behandle Skifte, eller

hvor Arvingerne dele sig selv imellem eller tiltræde

Arv uden Skifte, skeer Indbetalingen efterhaanden, som

disse Afgifter, ifolge §§ 7 og 8, bbr erlægges, da under

den eller de Indbetalendes Haand trende ligelydende

—\% -«
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Anmeldelser, om Afgiftssummen og hvoraf den svares, 1810.

blive at affatte, af hvilke Anmeldelser den ene med 8. Febr.

Oppebbrselsbeijentens Prima-Qvittering, dersom -Afgiften

svares af Arv, indsendes strax til Vort Rentekammer,

men, dersom den svares i een af de andre nævnte

Henseender, afleveres til Rettens-Betjent ved vedkom-

mende Documents Thinglæsning; den anden med paa-

tegnet Secunda-Qvittering forbliver hos den eller de

Indbetalende; og den tredie beholdes ved Oppebbrsels-

Regnskabet. De Afgifts-Summer derimod, som falde af

Arv, hvor ordentlige Skifteforvaltere behandle Skifte,

have disse at aflevere under eet hvert halve Aar, nemlig:

til hvert Aars 14. Januarii og 14. Julii. Og bor de

ved Afleveringen under deres Haand forfatte trende

ligelydende Fortegnelser over de Summer, som betales,

og de Boer, for hvilke de betales, med videre. Af

disse Fortegnelser forbliver den ene ved Oppebbrsels-

Regnskabet; og den anden med Oppeborsels-Betjentens

Secunda-Qvittering beholder den eller de Afleverende;

og den tredie med paategnet Prima-Qvittering tilstilles

strax vedkommende Ovrighed, som med sin Attestation

ved hver Januarii Maaneds Udgang indsender de saa-

ledes modtagne Fortegnelser til Vort Rentekammer, og

ibvrigt ved Skifteprotokollernes aarlige Revision nbie

paaseer, at Afgiftens Aflevering stedse skeer til de

anordnede Terminer. I Vor Residentsstad Kjbbenhavn
mdsendes disse med Prima-Qvittering« forsynede For-

tegnelser ved hver Januarii Maaneds Udgang fra Lands-

Over- samt Hof- og Sladsretten directe til Rentekam-
meret. — 11) j) e ordentlige Skifteforvaltere bor i de

Fortegnelser, som de efter foregaaende § 10 forfatte

over de af dem oppebaarne Afgifts-Summer, tillige an«
f°re, hvad for dem af overordentlige Skifteforvaltere

eller af Arvingerne selv, hvor disse dele sig selv

Mellem eller tiltræde Arv uden Skifte, i Overeensstem-
^else med denne Forordnings § 8, er blevet anmeldt.

Saa bbr og i Fortegnelserne opgives samtlige for dem
23*
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1810. i det forlobne Halvaar anmeldte Dodsfald, samt hvor-

8. Febr. vidt de af de Afdodes Boer, -for hvilke ingen Afgift

endnu indbetales, behandles af dem, som ordentlige

Skifteforvaltere, eller hvorledes i andet Fald dermed

forholdes. Og blive disse Fortegnelser at slutte med

Forklaring om, at ingen flere, end de af dem anforte

og omforklarede, Afgifts-Summer i Halvaarets Lob have

været at beregne for deres Districter. — Naar det Til-

fælde paa noget Sted indtræffer, at ingen Afgift er

falden at erlægge, da skal den ordentlige Skifteforvalter

derom til de i § 10 bestemte Tider afgive Forklaring
• •

saavel til vedkommende Ovrighed tjl videre Indsendelse

ved Januarii Maaneds Udgang til vort Rentekammer,

som og til Oppeborselsbetjenten, der lader Forklaringen

folge ved sit Regnskab. — 12) Endeligen bor enhver

Rettens-Betjent for sin Jurisdiclion ved hvert Aars Ud-

gang tilstille vedkommende Ovrighed en Fortegnelse

over: — a) de Skjftder, Gavebreve, Mageskiflebreve

eller andre deslige om faste Eiendommes Overdragelse

til ny Ejer udstedte Documenter, og — b) de Fæste-

breve, Bygselseddeler og Arvefæstebreve, som i samme

Aar ere thinglæste, i hvilken Fortegnelse tillige udtryk-

keligen bor anfores den Værdie, som efter de i § 2

fastsatte Bestemmelser kommer i Betragtning til Afgiftens

Beregning af de til ny Eier ved de under Litr. a nævnte

Documenter overdragne Eiendomme, samt det Hartkorn

og den Matrikulskyld, hvorfor de bortfæstede eller bort-

bygslede Steder ere ansatte; ligesom og' med denne

Fortegnelse bor folge alle de til Rettens-Betjent, ifolge

§ 10. afleverede Qvitteringer for Afgifterne af bemeldte

Eiendomme og Fæste- eller Bygsel- samt Arvefæste-

steder. Hvor ingen af forbemeldte Slags Documenter

ere thinglæste, gjeir Rettens-Betjent derom ved Aarets

Udgang Forklaring til Ovrigheden. Fra denne indsendes

samtlige forannævnte Fortegnelser og Forklaringer til-

ligemed. Qvitteringerne til Vort Rentekammer, paa det

at samme kan paasee det Fornodne i Henseende til
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Rigtigheds Aflæggelse for Afgifterne. Forsaavidt Lands-

Over- samt Hof- og Stadsretten i Kjobenhavn vedkom-

mer, da blive disse Fortegnelser directe fra denne Ret

at indsende til Vort Rentekammer ved hvert Aars Ud-

gang. — Hvorefter de Vedkommende sig allerund. have

at rette. Givet i Vor kongelige Residentsstad Kjoben-

havn den 8. Februarii 1810.

Commissorium for den interimistiske Stifts- » Malts -

bestyrelses - Commission i Island. London 29.

MartS 1810. — Efter en af Udstederen selv, Stiftamt-

mand Trampe, bekræftet Gjenpart, som i sin Tid er indsendt

til Cancelliet. \ .»

Jeg Frederik Greve af Trampe, Kongens Kammer-

herre, Stiftsbefalingsmand over Island og Amtmand over

Sonder-Amtet sammesteds: Gjor vilterligt, at eftersom de

i Oen Island i Aaret 1809, ved den brittiskc Letter of

marque the Margaretha, and Anna, forelagne politiske

Omvæltninger, have da fornodiggjort min Overreise fra

Oen til England, og min Nærværelse her i England i

denne Sags Anledning fremdeles opholdes, og eftersom

det videre efter sammes Termination vil være fornodent

for mig herfra at overgaae til Kjobenhavn. for at kunde

give Hans Majestæt Kongen allerund. Rapport om det

Passerede med videre, og Udforeisen af andre publike

Forretninger saaledes sandsynligen for et langt Tidsrum
v il holde mig fraværende fra det mig allern. anfortroede

Embede, saa haver jeg funden mig foranlediget til, for

saadant Tidsrum og indtil Hans Majestæt Kongens allern.

^"•e i denne Henseende nærmere kan af mig vorde

allerund. indhentet, at overdrage Bestyrelsen af Islands

Inig allern. anfortroede Stiftamtmandskab og Amtmand-
skab for Sonder-Amtet til de Herrer Stephen Thorarensen,

Kongens Amtmand over Nord- og Oster- Amtet, Lslew

Einersen, Assessor i den kongelige islandske Lands-

Oberret, og Rasmus Frydensberg, Kongens Landfoged

\
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1810. og Byfoged -i Reykevig.— Thi skeer, i Overeensstem-

2p. Marts, melse med og i Kraft af den mig ved Hans Majestæt

Kongen under 10. August 1808 givne udvidede Embeds-

myndighed under nærværende Conjunkturer, herved

mit Gommissorium og min Authorisalion til ovenmeldte

Herrer Stephen Thorarensen, Kongens Amtmand over

Nord- og Oster-Amtet, Isrew Einersen, Assessor i den

kongelige islandske Lands-Oberret, og Rasmus Frydens-

berg. Kongens Landfoged og Byfoged i Reykevig, til i

mit Forfald og under min Fraværelse i andre publike

Forretninger, indtil Hans Majestæts allern. Villie nærmere

af mig kan vorde allerund. indhentet, at sammentræde

i en Gommission, som bliver at kalde den interimistiske

Bestyrelses -Commission af Islands Stiftamtmandskab og

Sonder-Amtmandskab, for paa eget An- og Tilsvar, saaledes

som de i sin Tid, enhver især efter den af dem aflagte

Troskabs- og Embeds-Ed agte at til- og forsvare, at

terminere og afgjore samtlige dette Stiftamtmandskab

og Amlmandskab vedkommende Forretninger, i nemlig

alle hoistviglige og magtpaaliggende Sager efter fælles

Deliberation og Overlæg, og i de mindre vigtige dag-

ligen lobende Forretninger, efter saadan. speciel ind-

byrdes Fordelelse, som de paa passeligste Maade imellem

hinanden vorde forenede om. — Thi have samtlige

Embedsmænd saavel verdslige som geistlige, som en-

hver anden Vedkommende, i modende Fald sig til

denne Commission at henvende, og sammes Resolu-

tioner og Besked at imodtage. — Saaledes udfærdiget

i Kraft af den mig ved Hans Majestæt Kongen under
*

1

10. August 1808 allern. meddeelte udvidede interimi-

, [sti]ske Embeds-Myndighed paa Hans Majestæts forven-

tende allern. Approbation.' — London den 29. Martii'

1810 1
.
—

. Under min Haand og Segl.

• Fr. Trampe.

'
'

•

(L. S.)
,

s« D. Communication herom fra Stiftamtmand Trampe til

Etatsraad og Justitiarius Magnus Stephensen og Amtmanden

1
-
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Forordning for Danmark og Norge, ang. 1810.

Vaccinationen. Khavn den 3. April 1810 1
.
—

Publiceret ved Landsoverretten i Island den 1. Juli 1811 og i

Synodalforsamlingen i Reykjavik s. A. — Med Canc. Skriv.

24. Marts 1812 sendes Stiftsbestyrelses-Commissionen i Island

Exemplarer af denne Forordn., og Plak. 19. Novbr. 1811, samt

Vaccinations-Schemata, for ved Landsoverrettens Foranstalt-

ning at blive oversat paa Islandsk, trykt og uddeelt, men da

Oversættelsen ikke kunde blive trykt af Mangel paa Papir,

blev det af Stiftsbestyrelses-Commissionen i Island indstillet og

af Cancelliet under 28. Novbr. 1812 bifaldet, at Oversættelsen

maatte bortfalde (Canc. 3. Depart. Brevb. 1812, Nr. 3840 og

3849). Imidlertid viser dog Reskr. 18. Juli 1821 saavelsom Canc.

Skrivelse 17. September 1825 (Canc. 3. Depart. Brevb. 1825,

Nr. 2428), at man ikke har anseet denne Forordn. ligefrem an-

vendelig for Island, uagtet det, saavel i Instructionetf for Land-

physikus (§31) som for Distrikts-Chirurgerne i Island (§ 30)

af 24. Febr. 1 824,, er overdraget disse Embedsmænd i eventuelle

Tilfælde at faae denne samme Forordn, sat i Kraft sammesteds. —
I Rentek. Skriv, til Cancelliet 12. Septbr. 1829 (isl. Copieb.

7, Nr. 954) erklæres For. endog for ^upassende'
1

for Island,

og nævnes ikke heller i Reskr. 24. Marts 1830. -r- Canc. 2. Dep.

Registr. XI, 120 (1810, Nr. 455). Original-Aftryk hos Schultz.
1

-

Qvart-Forr. for 1810, S. 100-108.. Schou XV, 478—486.

Coll. Tid. 1810, S. 241-252. ' _

'

Vi Frederik den Sjette &c. G. V. At da Vaccina-

tionen eller Indpodningen af Kokopper tilstrækkeligen

er bleven prbvet i Vore Stater, og ved de mest paa-

lidelige 'Erfaringer beviist at være et sikkert Værne-
middel imod den, under Navn af Bornekopper, bekjendte
farlige Sygdom; saa tilsiger Omhu for Vore Undersaat- -

ters Helbred og Liv, at Brugen af detle velgjorende

over Vester-Amtet Stephan Stephensen, som ifélge Con-
ventionen med Jones af 22. August 1809 havde overtaget

den Sverste Bestyrelse ilsland, med Anmodning om, ufor-

tovet at afgive Sagerne til den her indsatte Commission.

) Plak. 19. Novbr. 1811; Reskr. 18. Juli 1821. '
.

'



360 Fok. ang. Vaccinationen.

1810. Middel nu, ved almindelig Lov, vorder paabuden og

3. ApriL hævdet. — Vi befale derfor saaledes som folger:

1) Den i Vor Residentsstad Kjobenhavn nedsatte

Gommission angaaende Vaccinationen skal, som en

herefter stedse vedvarende Commission, fore Over-

Opsynet med Kokoppe-Indpodningen i Vore Riger Dan-

mark og Norge; og umiddelbar under samme paaligger

Opsynet med denne Indretning Stifts- og Land-Physici.

— 2) Det specielle Tilsyn med Vaccinationen i ethvert

enkelt District paaligger Stedets Læge og i Kjobenhavn

Stadsphysicus. Til Districtslægen, eller i Kjobenhavn

Stadsphysicus, skulle alle Andre, som befatte sig med

Vaccinationen, gjore behbrig Anmeldelse om Koppe-

indpodningen og de derved mbdende Tilfælde; hvor-

efter denne Embedsmand ved hvert Aars Udgang har

at indsende samtlige Fortegnelser og Beretninger an-

gaaende Vaccinationen til den vedkommende Stifts-

eller Landphysicus , fra hvem de siden tilstilles Vacci-

nationscommissionen. — 3) Saa skal og Politiet paa

ethvert Sted strængeligen vaage over, at Vore Anord-

ninger angaaende Vaccinationens Udbredelse og Borne-

koppernes Forebyggelse blive efterlevede, og Lægernes

Forskrifter i saa Henseende noiagtigen opfyldte, samt

Overtrædelser herimod hastigen afstraffede. — 4) Lige-

som der i Vor Residentsstad Kjobenhavn er oprettet et

Vaccinations-Institut, hvor Enhver uden Betaling kan

blive indpodet Kokopper, saaledes ville Vi og, for at

dette Forebyggelsesmiddel kan komme alle Vore kjære

Undersaatter til Nytte, herved allern. have befalet, at

samtlige Distriols- og Provincial-Medici og Chirurger,

skulle, efter en af vedkommende Amtmænd i Forening

med Stifts- eller Landphysicus affattet Inddeling , aar-

ligen omreise i deres Districler, for byviis at vaccinere

dem, som dertil frivilligen melde sig. Disse Reiser

indrettes saaledes, at den vaccinerende Læge kommer
tilbage paa hvert Sted til den Dag, han kan bedbmme
Vaccinens Ægthed. Lægerne skulle nyde fri Befordring

i

i
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paa disse Keiser, samt, istedétfor Diætpenge, et Hono- '1810.

rarium af $4 Sk. for hver af dem vaccineret Person, 3. April,

hvilke Udgifter lignes paa Amtet. Hvor de beskikkede

Physici, Læger og Ghirurger, formedelst Districtemes

Vidtlbftighed, ikke kunne overkomme saadan Omreisen,

maa Hjelpe-Vacciaateurer fra Vaccinationscommissionen

forlanges og afgives. — 5) For at de beskikkede Medici

og Chirurgcr altid kunne have og vedligeholde frisk .

Indpodningsmaterie, skal dem paa Forlangende anvises

nogle Subjecter til at vaccinere blandt de Bom i deres

Embedskreds, som nyde offentlig Opdragelse, Under-

viisning eller Underslottelse , samt befindes at være

sunde og ikke at have haft de naturlige Kopper. —
6) Samtlige Medici og Ghirurger, saavel som de udenfor

Lægestanden, der arbeide for Vaccinationens Fremme,

og hvis Bestræbelser Vi med Velbehag ville ansee,

skulle, til Beviis for den af dem fuldbyrdede Vaccina-

, tions Paalidelighed, meddele Enhver, der heldigen har

gjenuemgaael samme, en Attest af saadant Indhold,

som hostrykte Scherna udviser, og hvortil authorise-

rede Blanqvetter skulle vorde (ivrighederne tilsendte

for at uddeles til Vedkommende; dog maae slige Atte-

ster ikke medgives andre, end dem, hvis Vacciner ere

imellem 7de og 9de Dag efter Indpodningen eftersete og

befundne at være genuine og ægte. Navnene paa dem,

hvis Vacciner befindes ægte, skulle indfores i dertil

authoriserede Boger, hvilke Overøvrighederne paa For-

langende skulle meddele Læger og Andre, som befatte

' sig med Vaccinationen. — 7) Forstandere og Bestyrere

for samtlige Underviisnings- Instituter og alle saadanne

Skoler, som ei henhore til de ringeste Almue-Skoler,

skulle være ansvarlige for, at Ingen, som ei beviisligen

er vaccineret, eller har haft de naturlige Kopper, op-

tages som Lærling til Opdragelse eller Underviisning i

bemeldte Instituter eller Skoler. — 8) Lige Forpligtelse

paaligger alle Oldermænd og Laugsmestere, i Henseende
til Lærédrenges Antagelse ved Laugene: saa og Direc-
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1810. leurer og Bestyrere af offentlige Stiftelser, i Henseende

3. April, til de 'Personer, der indtages som Lemmer i samme,

eller derfra nyde Understøttelse. — 9) Enhver som ud-

skrives til Vor Krigstjeneste til Lands eller Vands, bor,'

• naar han ei tilvejebringer Beviis om at være vaccineret,

! ved at fremlægge den allern. anordnede Attest, eller

'fremviser umiskjendelige Tegn paa at have haft de

naturlige Kopper, underkastes Vaccinationen strax véd

hans Ankomst til Tjenesten. — 10) Naar Confirmander

melde sig, som ikke ere vaccinerede eller have haft

de naturlige Kopper, bor Præsterne formane dem til,

enten strax eller saasnart muligt at benytte det fol-

deres Liv og Sundhed vigtige Forebyggelsesmiddel mod

Koppcsygdommen , som Vaccinationen tilbyder. Saa

maa og fra 1. Januar 1811 af ingen Præst foretage

nogen Cop.ulation eller Ægtevielse med mindre de Co-

pulerende, saavel Brudgom som Brud, beviisliggjore,

at de ere vaccinerede , eller have haft de naturlige

Kopper. — 11) Naar de naturlige eller Bornekopper

udbryde nogetsteds paa Landet i Vore Riger, bor samt-

lige Beboere af den eller de Byer, hvor Smilten har

viist sig, der ikke beviisligen have haft enten disse

Kopper eller Kokopperne, uden Undtagelse strax under-,

kastes Vaccinationen. — 12) For samtlige Kjobslæder

derimod indskrænke Vi denne Befaling derhen, at Alle

og Enhver i de Huse, hvor de naturlige Kopper yttre

sig, skulle være pligtige strax at lade sig vaccinere,

med mindre de have haft de naturlige eller Kokopperne.

— 13) Saa skal ogsaa de Huse eller Gaarde i Kjbb-

stæderne, i hvilke Koppesygdommen maatle vise sig,

strax gjores kjendelige derved, at en trykt eller skreven

Seddel, som indeholder de Ord: uller er Bornekopper",

paaklistres Gadedoren eller Porten, og lige Sedler paa-

hæftes alle Indgangene til den Families Værelser, hos

hvilken den Syge opholder sig; og haver Politiemesteren

paa ethvert Sted noie at overholde, at ' disse Sedler

blive staaende urorte, indtil Districlslægen, og i Kjoben-
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havn Stadsphysicus, skriflligen tillader deres Nedtagelse. 1-810.

Et saadant Huus, hvor Kopperne have yttret sig. bor 3. April,

idvrigt, uagtet den Syge endog bortftires fra samme,

fremdeles ansees som mistænkt for Koppesmitte, og

Stedets Læge drage Omsorg for, at de nodvendige Rens-

ningsmidler, saasom mineralske Rdgelser o. s. v. der

afbenyttes, samt jevnligen undersoge om Sygdommen

der videre skulde udbrede sig. — 14) Da de naturlige

Kopper undertiden vanskeligen kunne kjendes fra andre

Hudsygdomme, saa bor ethvert Udslet, som bestaaer af

smaae Blegne og som viser sig strax efter en mere eller

mindre kjendelig Sygdom, ansees som mistænkeligt for

at være Kopper, og bor desaarsag anmeldes paa den

i §§ 15 og 16 befalede Maade, under de deri fastsatte

Straffe i Overlrædelseslilfælde, naar Sygdommen siden

befindes at være Kopper. — 15) Enhver Husfader eller

Husmoder' skal, saasnart Tegn til Bornekopper vise

sig i deres Huse, ufortovet gjore Anmeldelse derom,

paa Landet for Stedets Præst eller Sognefogden, om .

han boer nærmere ved Stedet, hvilke igjen skulle an-

melde det for Districtslægen og Poliliemestereu, som

strax har at indberette det til Amtmanden; i Kjob-

stæderne for Byfogden eller Stedets Læge; og i Kjti-

benhavn for Politiemesteren eller Stadsphysicus, paa det

at de fornddne Foranstaltninger raod Sygdommen strax

kunde vorde foiede. Mangel af en saadan Anmeldelse

paadrager den skyldige Husfader eller Husmoder Straf, fra

8 Dages Fængsel paa Vand og Brod indtil 3 Maaneders

Arbeide i Forbedringshuset, efter Forseelsens Beskaffen*

hed og Domstolenes Skjon. — 16) Ligeledes skal det

og i Kjobstæderne være Pligt for enhver Husvært, eller

den, som i hans Sted har Opsyn i Huset, ndie at un-

derrette sig om, og uopholdeligen for Districtslægen at

anmelde, denne Sygdoms Udbrud. Befindes han at 1 <

have efterladt saadan Anmeldelse, uagtet Sygdommen
har været ham bekjendt, straffes han med Mulkt fra

w

10 Rdlr. til 100Bdlr. efter hans Vilkaar og Forseelsens
N

^ -
1. *i -~ * * •

•
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1810. Gråd* — Som Folge heraf berettiges Husværterne til

3. April, enhver Undersøgelse, hvorved de kunne sæltes i Stand

lil at bpfylde den dem paaliggende Pligl. — 17) Saa-

snart Lægerne, enten paa den i fornævnte §§ befalede

Maade, eller og ved egen Erfaring, komme til Kundskab

om Koppesygdommens Udbrud, skulle de, .foruden at

indberette det til Amtmanden, uopholdeligen give den

,
vedkommende Stifts- eller Landphysicus saadant til-

kjende; ligesom de ogsaa i delte Tilfælde strax bor

gjbre Indberetning til Commissionen for Vaccinationen. —
18) De Forsigtighedsregler, som ved Forordningerne af

17. April 1782 for Danmark og 5. September 1794 for

Norge ere foreskrevne i Henseende til andre epidemiske

Sygdomme, skulle ogsaa være udvidede til Koppe-

sygdommen, forsaavidt ikke ved denne Anordning an-

derledes er bestemt. — Disse Forsigtighedsregler ere:

at ingen Uvedkommende maa indfinde sig hos de

\ Syge; at Sorgestuer og alle andre Almue -Samqvem
' forbydes; at de' Dode begraves inden 48 Timer efter

Doden, med det samme Tbi, hvori de ere bortdbde,

og i Kister, som indvendigen ere begede eller tjærede,

samt nedgraves 4 Alen under Jorden; og endeligen:
N

, at hverken Ligfblge eller Begravelsesgilder tillades. —
19) Naar der til noget Sted i Vore Higer indkomme

Skibe, som enten have Koppe-Patienter, eller Klæder,

hvoraf disse have gjort Brug, inden Borde, bor de

henlægges under Qvarantaine saalænge, indtil de Syge

ere blevne afhentede, og disses Klæder behbrigen ere

rbgede og rensede ombord, samt lige Forsigtighed er

iagttaget ved det Rum, hvori de Syge have opholdt sig.

— 20) Paa det at Koppesygdommen ei ved den hidtil

brugte Inoculation skal kunne vedligeholdes og dens farlige

Smitte paa ny udbrede sig, forbyde Vi herved paa det

strængeste al videre Indpodning af Smaakopperne eller

de saakaldte Bbrnekopper. Skulde nogen Læge desuagtet

driste sig til at foretage nogen Inoculation af disse

* 9
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Kopper, da skal det være ham forbudet videre at prac- 4810,

lisere nogetsteds i Vore Riger og Lande
,
og skal han 3. April,

derhos, om han er Embedsmand, have det ham anbe-

troede Embede forbrudt. Ligeledes skal og Enhver,

der enten paa sin egen Person, eller paa sine Bbrn

eller Andre lader foretage Indpodning af forommeldte

Kopper, ansees som Vore Befalingers forsætlige Over-

trædere og straffes, om han er Embedsmand, med Af-

sættelse fra sit Embede, og i andet Fald med Penge-

boder eller anden Straf efter Omstændighederne. —
24) Ligesom der for Vor Residentsstad Kjobenhavn er

indrellet et .Locale i det almindelige Hospital, hvori

Koppe-Patienter ved en udbrydende Epidemie kunne

henlægges til Kuur og Pleie, saaledes skal det ogsaa i

Tiden foranstaltes, at der i de ovrige Kjbbstæder, saa-

vidt mueligt, haves et lige Locale i Beredskab. — 22) Alle

Senge- og Gangklædec, som" tilhore Koppe-Patienlerne

og som ikke strax kunne lægges i Vand for at Vaskes,

bor fblge med Patienten til ethvert saadant Koppe-

Hospital, for der at rbges og renses. — Ligeledes bor

i det Værelse, hvor Koppe- Patienten har opholdt sig,

foretages den forommeldte Rensning. — 23) Naar spæde

Bbrn, som behbve Moderens Die, indlægges til Kuur

paa et saadant Hospital, tillades det Moderen, om hun

bnsker det, at forblive hos Barnet. — 24) Uagtet det

skal gjælde som en almindelig Regel, at de, som i

Kjbbstæderne blive angrebne af de naturlige Kopper,

skulle henbringes til Afsondring i det dertil indrettede

Hospital, tillade Vi dog, at de Familier, hvis Formue

sælter dem istand til at give Koppe-Patienlerne den

fornbdne Pleie, og som kunne udrede de med disses

Afsondring forbundne Omkostninger, maae beholde Pa-

tienterne hjemme og lade dem der udholde den for-

nbdne Qvarantaine, saafremt Stedets Læge finder deres

Bopæl beqvem dertil. — 25) t saa Tilfælde skal Ste-

dets Læge' foranstalte, at ikke alene de i § 43 omtalte

Sedler blive opslaaede paa Huset, men endog at Gadens
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i 810. Navn og Husets Nummer bliver bekjendtgjorl i de offent-

'lige Tidender, stfm udgives i denne eller en anden

Kjobstæd i Stiftet. Naar derimod Patienten og dennes

smittede Klæder blive henbragte til Hospitalet, skal

ingen saadan Anmeldelse i de offentlige Tidender skec.

— 26) Naar en i en Kjobstæd udbrudt Koppesygdom

aldeles er ophorl, skal Stedets Læge bekjendtgjore saa-

dant i de offentlige Tidender, og derhos udlove en

Præmie af 10 Rd. til den, som fremkommer med den

forste beviislige Angivelse om nyt Udbrud af denne

Sygdom. — 27) Alle foregaaende Anordninger og For-

skrifter angaaende Vaccinationen ophæve Vi herved. —
Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at rette.

Givet i Vor kongelige Résidenlsstad Kjobenhavn den 3.

April 1810.

(F. R. vi.) Kokoppe-Indpodnings-Attest.

\

N. N. fod i og boende i .... . Aar gammel,

er af mig underskrevne, Aar .... den .... indpodet

med Kokopper. Ved nbiagligt Eftersyn imellem den

7. og 9. Dag efter Indpodningen har jeg fundet alle

de Tegn, som vise dem at være de ægte Kokopper:

de vare nemlig hele og ubeskadigede, opfyldte med
en klar Vædske, i Midten nedtrykkede, og omgivne

med en rodZirkel; N. N. ...har da ordentlig gjennem-

gaaet de ægte Kokopper, som betrygge ham (hende)

for Bornekopper i Fremtiden; hvilket herved, paa Ære

og Samvittighed, bevidnes . . . . . af

den .... . Aar .... .

9. April. Forordning ang. en forandret Indretning af

Sopasvæsenet. Khavn den 9. April 1810'. —

Plak. 16. Mai 1810.
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Ikke publiceret i Island. Emaneret igjennem General-Land- 1810.

Oeconomie- og Commerce-Collegium. — Original-Aftryk hos ~ —~>^^-

Schultz. Qvart-Forr. for 1810, S. 111—120. Schou XV, 488 9
'
APnl

— 496. Coll. Tid. for 1810, S. 257—264, 278-281, 298—302.

— Denne For. er ogsaa udkommet hos Schultz paa Tydsk og

Dansk i Original- Aftryk med to Spalter paa Siden (forste

Spalte den tydske Text med Underskrifter, anden Spalte den

danske Text uden Underskrifter), 20 Sider, 4t0
.

Rentekammer-Plakat ang. Beregning af Pro- Mai.

cent - Afgiften af faste Eiendomme. Kbavn den

5. Mai 1810. — Publiceret ved Landsoverretten i Island

den 6. August 1810 og i Synodalforsamlingen i Reykjavik s. A.

— Rentek. Danske Exped. Prot. 46, Nr. 494, S. 425. Original-

Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1810, S. 146-147, Schou

XV, 518. Coll. Tid. 1810, S. 312—313. - Islandsk: Over-

sættelse i den af den islandske Landsoverret udgivne Samling .

af Forordninger m. v., S.* 110— 112.

Plakat for Kongerigerne Danmark og Norge med

underliggende Lande, angaaende hvorledes der,' naar

ved fasle Eiendommes Kjob og Salg, i Stedet for Kjobe-

sum, er betinget aarlig Afgift paa visse Aar eller en

Persons Livstid, skal forholdes i Henseende til den Vær-

dies eller Kjobesums Bestemmelse, hvoraf den ved For-

ordningen af 8. Februarii 1810 paabudne Vs Procent-

Afgift skal svares.

Hans kongelige Majestæts til Danmark og Norge &c.

Præsident, Directeur, Deputerede og Tilforordnede i

Rentekammer-Collegio bekjendtgjore herved :» at Hans

kongelige Majestæt under 28. i forrige Maaned allern.

nar resolveret, at, naar ved faste Eiendommes Kjob

og Salg, i Stedet for Kjobesum, enten ganske eller for

en Deel er betinget en aarlig Afgift i Penge eller Na-

tural-Præslationer paa visse Aar eller en Persons Livs-

tid, skal, i Henseende til den Værdies eller KjGbesums

Bestemmelse, hvoraf den ved Forordningen af 8. Febr.
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delte Aar paabudne Va Procent- Afgift skal svares, 'fol;

gende iagttages:

1) Naar den aarlige Afgift, hvad enlen samme be-

staaer i Penge eller i Natural-Præstationer, er betinget

paa 25 Aar eller længere Tid, skal den ansees som

bestandig, og dens Capital-Værdie altsaa beregnes paa

den ved ollerhoistbemeldte Forordnings § 2 Litr. a fast-

satte Maade. — 2) Er Afgiften betinget paa kortere

Tid end 25 Aar, da bliver dens Bel5b eller, forsaavidt

den- bestaaer i Nalural-Præstalioner, disses Værdie at

sammenlægge for samtlige de bestemte Aar, og den

derved udkomne Capital at ansee som Kjobesum eller

(hvor anden bestemt Kjobesum tillige maalte være be-

tinget) som Deel af Kjobesum — 3) Naar derimod Af-

giften er betinget paa en Persons Livstid, da skal dens

Capital-Værdie beregnes, som om den var betinget paa

5 Aar. Hvorefter de Vedkommende sig have at rette.

Rentekammeret den 5. Maji 1810

5. Mai. Kongelig Resolution ang. Tilladelse til at

Skibsfarten paa Island maa begynde paa ny.

Khavn den 5. Mai 1810. — see Rentek. Skriv.

12. Mai 1810.

ii. Mai. Gancellie-Plakat for Danmark og Norge, ang.

Fængsling af unge Forbrydere. Khavn den 11.

Mai 1810. — Publiceret ved Landsoverretten i Island den

1. Julj 1811 og i Synodalfbrsamlingen i Reykjavik s. A. —
Canc. 2. Depart. Registr. XI, 163* (1810, Nr. 646). Original-

Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1810, S. 149-150. Schou

XV, 520 521. Coll. Tid. for 1810, S. 306—307.

Plakat for Danmark og Norge, som indeholder Be-

stemmelser, betræffendé fængslig Anholdelse af de For-

brydere, der ere under den criminelle Lavalder.

Hans Majestæt Kongen har, ved allerh. Resol. under

5. d. M., behaget at fastsætte følgende Bestemmelser,
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betrætiende fæugslig Anholdelse af saadanne Forbry-

dere, der ere under den criminelle Lavalder:

1) Det skal paaligge Ovrigheden at sorge for, at

Forbrydere under den criminelle Lavalder, naar Sagens

Natur fordrer, at de raaa holdes i Arrest, blive, saavidt

Fængslernes Indretning tillader det, afsondrede fra

ældre, grove og fordærvede Forbrydere; at de holdes

reenlige, og at der gives dem Leilighed til, under Op-

sigt, at forskaffe sig den fornodnc Bevægelse; — $) de

Bom, hvis Forbrydelse ikke er af det farligere Slags,

og ei heller qvalificerer dem til haardere Straf, end

Biis, skulle, naar Undersogelsen af deres Brode er til-

endebragt, og denne ikke giver Formodning om, at de

have begaaet flere eller grovere Forbrydelser, end den,

hvorfor de sigtes, udlades af Arresten, og overleveres

til deres Forældre, eller dem, hos hvilke de tilforn have

haft Ophold; men naar. dette sidste af en eller anden

Aarsag ansees betænkeligt, skulle saa^danne Born af

Ovrigheden eller Fattigvæsenet hensætles til Plejefor-

ældre, hvilke skulle have Tilsyn med dem, indtil Dom-

mens Afsigelse eller Execulion; - 3) den under 'Nr. 2

auforte Bestemmelse skal ogsaa ejjælde, naar Born eré

implicerede med andre Personer, hvis Forhold eller

Forbrydelse maalte kræve vidtloftigere Undersogelse,

end Dornenes, med mindre Sagen er af den Beskaffen-

hed, at den kan afgjbres ved summarisk Proces. —
Hvilken allerh. Besolution herved kundgjbres til alle

Vedkommendes Efterretning og allerund. Efterlevelse.

Det kongelige Danske Gancellie den 11. Maji 1810.

1810.

11. Mai.

\ -s.

Rentekammer-Skrivelse til General-Toldkam- 12. Mai

roeret, ang. Skibsfartens Åabning til Island.

Khavn den 12. Mai 1810.
1, Nr. 341.

Rentek. Isl. Copieh.

Under 5. d. M. har det allern. behaget Hans kgl.

Majestæt at tillade, at de forehavende Expeditioner her-

vn. n. 24



370 Rkntkk. Skriv, ang. Skibsfarten.
i

fra til Island nu maae afgaae.— Hvilket, i Forbindelse

med vores Skrivelse af 12. Septbr. f. A. tje.nstl. com-

municeres det kongelige vestindisk-guineiske Rente- og

General-Toldkammer til behagelig Underretning, med

Anmodning om, at Toldstederne maatte saasnart muligt,

i Overeensstemmelse med denne allens. Befaling, blive

tilkjendegivet det Fornodne til Efterretning. Kjobenhavn

den 12. Maji 1810 \

i6. Mai. Plakat ang. Sopasvæsenet. Khavn den 16.

Mai 1810. — Ikke publiceret i Island.— Emaneret igjen-

nem General -Landoeconomie- og Commerce-Collegium. —
Original -Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1810, S. 154

5

Schou XV, 525. Coll. Tid. for 1810, S. 321—322 (med Datum

19. Mai, som ved Trykfeil staaer i Slutningen af Plakatens

danske Original-Aftryk). — Denne Plakat er ogsaa udkommet

hos Schultz i O riginal-Aftryk paa Tydsk og Dansk, trykt i to

samsidige Spalter (fdrste Spalte den tydske Text med Under-

skrifter, anden Spalte den danske uden Underskrifter).

Plakat 2
, hvorved Skibe, der ere forsynede med

islandske Sopasse, fritages for at erhverve det alminde-

lige Sbpas efter Forordningen af 9. April d. A.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V. Ligesom de

med Kaperbreve af Vort Admiralitets- og Commissariats-

Collegium forsynede armerede Fartbier ved Vor For-

ordning af 9. April d. A. ere fritagne for at erhverve

Sbpas, saa ville Vi endvidere allern. have de Skibe,

') s. D. Communication af samme Indhold til den kongelige

islandske og finmarkske Handels-Realisations-Commission

„til Underretning og behagelig Bekjendtgjbrelse for de

Handlende, som maatte være til Sinds at expedere Skibe

til Island". Copieb. sst. Nr. 342.

2
) Ved General-Landoeconomie- og Commerce-Collegii Skri-

velse til Rentekammeret 22. Mai 1810 (Rentek. Isl. Journ.

12, Nr. 738) meddeles, at det ved Reskript til det fbrst-

nævnte Collegium 14. Mai er befalet, at denne Plakat

herefter skal vedhæftes hvert islandsk Sbpas.
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i

der, til Farten paa Island, ere forsynede med islandske

Sopasse fra Vort Bentekammer, i Overeensslemmelsé

med Forordningen af 7. Marts 1787, fritagrie for at er-

hverve det ved forstnævnté Forordning af 9. April d. A.

befalede almindelige Sopas. — Hvorefter alle Vedkom-

mende sig allerund. have at rette. Givet i Vor konse-

lige Residenlsstad Kjbbenbavn den 16 Maji 1810.

Directionen for Universitetet og de lærde 5. juni.

Skolers Skrivelse til Stiftsøvrigheden over Is-

land, ang. Foranstaltninger med Hensyn til Bessa-

Stad Skole. Khavn den 5. Juni 1810. —
Univers. Direct. Copieb. 1810, Nr. 485.

Directionen er af del kongelige Danske Cancellie

bleyen underrettet om, at det har behaget Hans Majestæt

under 16. Febr. d. A. allern. at beskikke Leclor ved

den lærde Skole i Island Steingrim Johnsen til Sogne-

præst for Odde Menighed i Rangervalle Syssel, ligesom

man ogsaa fra Adjunkt ved bemeldte Skole, Cand. John

Johnsen, har modtaget en allerund. Ansogning om, i

Tilfælde af denne Forflyttelse igjen at blive ansat som

Leclor. — I Hensyn paa den nærværende Stilling af

Islands offentlige Anliggender overhovedet, og den

lærde Skoles i Særdeleshed, holder Directionen det for

Pligt at udsætte saadanne Foranstaltninger, der sigte til

en udvidet og fuldkomnere Organisation af det lærde

Underviisningsvæsen paa Island til en Tidspunkt, som

er gunstigere for denne end den nærværende. Af

denne Aarsag troer man ogsaa at burde give midler-

tidige Indretninger og Anordninger Fortrin for ved-

varende Bestemmelser, lfolge heraf constituerer den

hidtilværende anden Lærer ved Besseslad lærde Skole

Cand. theol. John Johnsen til Leclor Theologiæ ved

samme, og overdrager ham i bemeldte Egenskab alle

de Forretninger, som vare den forrige Leclor Steingrim

Johnsen anbetroede, hvorimod han, saa længe denne

- ' 24*
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4840, Constitution varer, nyder, foruden sin Adjunktgage, en

5. Juni. Godtgørelse af 200 Rd. aarlig, som beregnes ham til-

gode fra den Dag af da han tiltræder de Forretninger,

, som denne Constitution medfarer. — For den forbi-

gangne Tid bevilges hidtilværende Adjunkt Cand. John

Johnsen, og den under 18. Junii 1807 i Guttorm Paul-

sens Sted conslituerede Lærer John Johnsen:' den farste

en Gratification af 100 Rd., den sidste af 50 Rd. —
Til anden Adjunkt ved Skolen constitueres hidtilværende

Alurnnus semin arii pædagogici Melgrim Hansen 1 Scheving,

som ved de i Særdeleshed i de philologiske Lærefag

erhvervede Kundskaber og Duelighed har gjort sig vær-

dig til i sin Tid at bringes i allerund. Forslag til fast

Ansættelse ved Islands lærde Skole. — Begge consli-

tuerede Adjunkter tilstaaes fra clet Datum af, da den

. midlertidige Foranstaltning i Henseende til, Lecloratet

tager sin Begyndelse, hver 30 Rd. maanedligen. —
Det kgl. Rentekammer er bleven anmodet om, at lade

ovenmeldte* Gratificationer anvise af Jordebogskassen. —
I det Stiftsøvrigheden tilmeldes dette til egen behagelig,

Underretning og videre Bekjendtgjorelse for samtlige

Vedkommende, anmodes den tjenstl. at drage Omsorg

for, at den for Islands lærde Skole anordnede Undervis-

ning vedbliver at gaae frem i den forskriftsmæssige

og til Hensigten svarende Gang, og de enkelte Lærefag

i passende Forhold, og paa den gavnligste Maade for-

deles mellem den constituerede Leclor og de ovrige

Lærere. — Hvad Oeconomie-Forfatningen angaaer, maa
#

Directionen ganske overlade til Stiftsøvrigheden, hvis

Omhu for Skolens Velfærd den med Agtelse erkjender,

efter Local- og Tidsomstændighederne at iagttage, hvad

uomgjængeligen udfordres til denne lærde Anstalts Ved-

ligeholdelse, og til sammes Tarv, og derhos at paasee den

muligste Besparelse i Henseende til Omkostningerne,

indtil Directionen befinder sig istand til at indhente og

l

') d. e. Hallgrimur Hannesson.
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til Efterlevelse at meddele Hans Majestæts allerh. Reso- 1810.

lution angaaende disse Anliggenders Regulering for ^Ju
^"

Fremtiden. Den kongelige Direction for Universitetet

og de lærde Skoler den 5. Junii 1810.

Cancellie • Plakat ang. Enke-Pensioners Ud- 26. juni.

betalingsmaåde. Khavn den 26. Juni 1810. —
Publiceret ved Landsoverre^tten i Island den 1. Juli 1811,

samt i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1811. — Canc. 2.

Depart. Registr. XI, 226b (18l0) Nr< 899.^ Original-Aftryk

hos Schultz. Qvart-Forr. for 1810, S. 191— 192; Schou XV,

554—555; Coll. Tid. for 1810, S. 460-461.

Plakat, angaaende hvorvidt Enker, for hvilke der

er skeet Indskud i den almindelige Enkekasse, kunne

vente Pensionerne udbetalte i Slesvia-Holsleensk Gourant.

Cancelliet er véd Direclionen for den almindelige

i Enkekasse blevet underrettet om: at Hans Majestæt, paa

en allerund. Forestilling fra det kongelige Finantscolle-

gium betræflende de Pengesorter, i hvilke Enker kunne

vente sig Pensioner udbetalte af bemeldte Kasse, under

26. Maji sidsti. allern. har behaget at resolvere saaledes:

uNaar Embedsmænd eller Private strax paa een-

gang til Enkekassen erlægge den fulde Indskudssum i

Slesvig- Holsteensk Courant, saa bor de ved saadant

. . Indskud have Ret til al betinge Pensionen for deres

I eventuelle Enker, anviist i Hertugdommene i Slesvig-

Holsteensk Courant, uden Hensyn til, om Mandene ved

deres dbdelige Afgang toaatte opholde sig, i Kongerigerne

* eller Hertugdommene. Embedsmænd derimod, være

sig civile eller mililaire, som bestride Indskuddet ved

at lade sig decourtere af den Gage, de nyde, kunne

ikke forbinde sig til Indskud i nogen vis Pengesorl,

men bor lide den bestemte Decourt i den Pengesort,

) i hvilken de til hver Decourteringstermin oppebære •

Gagen, og om Udbetalingen af den eventuelle Enke-

pension skal skee i Slesvig-Holsteensk eller Dansk Gou-
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rant, vil da beroe paaj om don Afdbde, formedelst sin

Embedsstilling, tilsidst har været bunden til at opholde

sig enten i Hertugdommene eller i Kongerigerne: kuns

i forsle Tilfælde bliver Enken berettiget til at erholde

Pensionen anviist i flolsleensk Courant, saalænge hun

vedbliver at opholde sig i Hertugdommene." — Hvilken
,

allerh. Resolution herved bekjendtgjdres til alle Ved-

kommendes Efterretning. Det kongelige Danske Can-

cellie den 26. Junii 1810.

Reskript til Rentekammeret
,

ang. Udforsel

af Korn og Fornodenhedsyarer til Island. Fre-

deriksberg den 18. Juli 1810. — Rentek. Norske

Relat. og Résol. Prot. 91, Nr. 93.

I Henseende til vedlagte allerund. Ansogning fra

islandsk Kjobmand Karsten (r. Kjartan) Isfjord, ville Vi her-

ved allern. have Vort Rentekammer paalagt, at med-
,

dele Supplikanten, saayel som Vort Generaltoldkammer:

at han i de navngivne tvende Skibe maa udfore Korn

og Fornødenheder fra Kjobenhavn til Island, og at han

ikke behover eller kan erholde videre Beskyttelse end

det islandske Sopas af Vort Rentekammer. Befalendes

Eder Gud! Givet paa Vort Slot Frederiksberg den 18.

Julii 1810.

Kongelig Resolution ang. Bestyrelse af Stift-

amtmands-Embedet i Island. Frederiksberg 23.

Juli 1810. - I Rentekammerets Forestilling 17. Juli 1810

berettes, at Stiftamtmand for Throndhjems Stift og Amtmand

for Søndre -Throndhjems Amt Angell havde anholdt om Ent-

ledigel.se efter 40 Aars Tjeneste. Til hans Eftermand fore-

slaaer Kammeret Stiftamtmand i Island Grev Trampe,
4t
da

han attraaer saadan Forflyttelse, og dertil ved sin Embeds-

førelse i Island har gjort sig fortrinligen værdig". Tillige

foreslaaes, at den a ^ham ve(V Commissorium 29. Marts d. A.

indsatte Bestyrelses Commission for Stiftamtmands - Embedet
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maatte vedblive, hvorimod til Amtmands -Embedet indstilles 1810.

Auscultant Kammerjunker Castenschjold, „der har yttret Lyst 23. Juli.

til at blive ansat i Island, og som er os bekjendt for den ~—

—

Duelighed, at vi have grundet Haab om, at han vil, som

Amtmand sammesteds, kunne virke Gavn, og ved imidlertid,

i'
ved Omreiser og paa anden Maade, at erhverve sig Kundskab

om Landets Forfatning i det Hele, dannes til i sin Tid at

1 vorde en duelig Stiftamtmand", i hvilken Henseende han pgsaa

i fdreslaaes til Medlem af den nævnte Stiftsbestyrelses-Commis-

sion; hans Gage foreslaaes til 1500 Rd. , som Trampes, samt

1000 Rd. til Udredning og Etablering, og Fritagelse for Ind-

losning af Bestalling (Gebyr 316 Rd.). Derimod findes det

rigtigt, at han forpligtes til at forblive en vis Tid i Embedet

*. i Island, da det
<t
paa den ene Side er rimeligt, at en ung

og duelig Mand, som Kammerjunker Castenschjold, naar han,

uden at være indfodt Islænder, modtager et med vanskelige

Forretninger forbundet Embede paa saa ubehageligt et Sted

som Island, omsider attraaer Forflyttelse derfra, og det ogsaa

I er billigt, at han efter endeel Aars velfért Tjeneste erholder

I
slig Forflyttelse, saaledes vilde det paa den anden Side være

til Skade for Forretningerne, naar han strax sogte derfra at

blive forflyttet". Dette Tidsrum foreslaaer Kammeret til 8 Aar.

— Det bemærkes, at Justitiarius i Landsoverretten Etatsraad

Magnus Stephensen har under sit Ophold i Danmark
, i Aaret

|
1808 anholdt om ved indtræffende Vacance at være i Erindring

(• til Stiftamtmands-Embedet i Island og Amtmands -Embedet i

! Scmder-Amtet. — Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 91,

Nr. 98.

* • * - i
* ~* - * -— i

: * v 4>£6

^
Vi ville i Naade have Stiftamtmand Angell efter

hans Ansbgning entlediget fra hans Embed som Stift-

|
amtmand for Throndhjems Stift og Amtmand for Sondre-

j
Throndhjems Amt, hvorved ham tillægges, i Betragtning

* .af hans lange og troe Tjeneste, 2500 Rd. aarlig afkort-

nings fir Pension. I Fornævntes Sted ville Vi allern.

have Stiftamtmand i Island, Kammerherre Grev Trampe,

beskikket til Stiftamtmand for Throndhjems Stift og

Amtmand for Sondre-Throndhjems Amt, med en regle-

\ menteret Gage af 2500 Rd. aarligen uden Afkortning,

|

saa og de samme Emolumenter i Henseende til Bolig

P og Brugen af den sondre Deel af Kalveskindslokken,

M

> t I -
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1810. .som Formanden har haft. Stiftamtmands -Embedets

^~^jr' Forretninger i Island ville Vi allern. at skulle fremdeles

indtil videre bestyres af den ved hidtil værende Stift-

amtmand Grev Trampe dertil committerede Gommission,

hvilken saaledes af Os allern. stadfæstes. Til Amtmand

for sondre Amtet paa Island ville Vi allern. have be-

skikket Kammerjunker og Auseultant i Vort Rentekam-

mer J. G. 1* Castenschjold , med reglementeret Gage

1200 Rd. aarligén og personligt Tillæg 300 Rd., alt uden

Afkortning, hvorhos ham befales at tiltræde nysnævnte

Commission lil Stiftamtmands-Embedets Bestyrelse, og

betydes ham, at han maa forblive i Embedet paa Is-

land i det mindste G Aar, inden han kan vente anden

Befordring. Derhos ville Vi allern. have ham forundt

1000 Rd. lil Udredning og Etablissement engang for

alle, saa og bevilget Bestallingen gratis meddeelt. —
Frederiksberg den -23. Julii 1810 K

i i " X -

--i i ^''' • * " • v * » *

August. Rentekammer-Skrivelse til Grosserer A. Beyer,

ang. SpeculanthandeJ paa Vopnafjord. Khavn

den 4. AugUSt 1810. — Rentek. Isl. Copiebog 1,

Nr. 386.

Kammeret har, paa Grund af de i Deres Ansog-

,

ning, dat. 23. f. M., anfbrte Omstændigheder tilladt, at

De ved Deres i indeværende Aar forehavende Handels-

Expedition til Vapnefjord pba Island maa være fritaget,

for, i Overeensstemmelse med Forordn, af 13. Junii

1/787, dens 13. §, at anløbe nogen Kjobstæd paa Island,

samt at De maa lade Deres Vare oplosse ,og forhandle

i Land paa bemeldte Handelssted, hvis De dertil kan

erholde Husleilighed, uden i saa Henseende, eller hvad

') Resolutionens Indhold er communiceret Finants-Collegium,

Cancelliet, Stiftsbestyrelses-Commissionen i Island, samt

Landfogden i Island Justitsraad Fvydensberg ved Rentek.

Skrivelser 11. August 1810 (Isl. Copieb. 1, Nr. 391-394).
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Skibets Ophold angaaer, at være indskrænket til den 1810.

Tid, som Plakaten af 1. Junii 1792 foreskriver Speculant-

handlere. Hvilket herved formeldes Dem til Svar og

behagelig Efterretning, Rentekammeret den 4. August

1810 ^U.^:^ :
i-A '

• , MiM

Rentekammer-Skrivelse til'Amtmanden i Vester- u. August.

Amtet Stephan Stephensen, ang. Handel paa,

Straumfjord. RhUvn den 14. August 1810". —
Rentek. Isl. Copieb. 1, Nr. 422.

Da Faktor John Kolbeinsen efter Hr. Amtmandens

Skrivelse, dat. 14. Febr. 1808, har, for at erholde Til-

ladelse til at handle paa Strømfjorden inden Myre Syssel,

erklæret sig villig til, i Overeensslemmelse med Plak.

'

af 2$. April 1807 § 4, at bosætte sig i en af Islands

Kjobsteder,, og der tillige at fore stadig Handel, saa

kan dut, tinder disse Bétingelser, være John Kolbeinsen

tilladt at etablere Handel paa Strømfjorden. Hvilket
1

herved formeldes Hr. Amtmanden til Underretning og

videre behagelig Bekjendtgjorelse for Supplikanten. —
Rentekammeret den 14. August 1810.

Cancellie - Circulaire til samtlige Amtmænd 27. okibr.

m. FL i Danmark og Norge, ang. aarlige Ind-

beretninger om offentlige Stiftelser. Khavn den

27. Oktober 1810. — Ikke sendt til Island, men dog

senere, der kommet til Anvendelse, see ;Canc. Circ. 27. April

181

1

5 jevnf. Gane. Skriv. 29. Septbr. 1827. — Brevbog for

Contoir for de offentlige Stiftelser, Skiftevæsenet m. v. 1801—
1818. A, Nr. 24, S. 45. — Det medfolgende Schema taget af

'

Protokol over „Indkomne Sagen til Contoiret for Skifterne og

') s. D. Communication til Amtmand St. Thorarensen, med
Anmodning om at give Sysselmanden den fornbdne Under-

retning. Copieb. sst. Nr. 387. ,

2

) Rentek. Skriv. 26. Novbr. 1822.
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1810. de offentlige Stiftelsers Midler fra -Aaret 1801 til Aaret 1810

27. Oktbr. inclusiye". . . • *
'

** " Da dette Collcgium anseer det nodvendigt at have

• en fuldstændig Underretning om alle offentlige Stiftelser,

saa skulle .man, ved at fremsende et Schema, betegnet

Litr. A., tjensll. anmode (Tit.) derefter og i samme. Format

det snareste muligt at gjbre Indberetning om de under

Deres Bestyrelse staaende offentlige Stiftelser. Ligeledes

folger et andet Schema, betegnet Litr. B, til Rogel for

de aarlige Indberetninger, som behagelig maatte ind-

sendes for hvert Aar inden den 1. Marts i det paa-

folgende, dog at dermed kan beroe indtil Aarets Ud-

gang 1811, øg at tillige intet Legat, som engang er

anfbrt, paa ny anfbres, med mindre der med samme

er foregaaet nogen Foraudring. Skulle i Amtet ingen

saadanne offentlige Stiftelser gives, saa ville De derom

behageligen underrette delte Gollegium. Det' kongelige

Danske Cancellie den 27. Oktbr. 181 1

.

M 4

i—

Schema Litr. A. til Canc. Circ. 27. Oktbr. 1810 |= 27.

April 1811].

Offentlige Stiftelser.

Stif- Fundatzens eller Fundatzens BclObct Sikkerhed Besty- An-*

tel- Gavebrevets og eller ;if Stif- relses- mærk-
sens dets Confinnations Gavebrevets* telsens Jorde- Andet Maa-
Navn Datum Bestemmelse Midler gods Pant den ninger

f

') Ved Canc. Circ. 29. Juni 1811 er en almindelig Erindrings-

Skrivelse udgaaet fra Cancelliet til Stiftsøvrighederne i

Danmark og Norge m. Fl. , at indsende Beretninger1 om

de offentlige Stiftelser, da Cancelliet endnu ikke havde -

modtaget noget Svar paa Circulairet 27. Oktober 1810.

Brevb. sst. Nr. 75-86, S. 93-9G.

f ; •"Si "
. < , *

'

I V
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Schema Litr. B.

General-Tabelle

over N. N. Stifts publique Regnskaber

hvorved tillige efter Nummer speciel

enhver Stiftelse især.

for N. N. Aar,

Forklaring for
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1810.

27. Oktbr.

Forordning for Danmark og Norge, ang. o

Vexler lydende paa Dansk Conrant og paa Spe-

cies. Khavn den 6. Novbr. 1810. - Sendt til

Island 1811, men findes ikke at være der publiceret — Canc.

Novbr

l

) I Anledning af en fra Nordlandet i Island sendt Vexel,

lydende paa'Dansk Cour. og 3 Maaneders Sigt, forespørger

Rentekammeret hos Cancelliet i Skrivelse 18. Decbr. 1810

om, hvorledes hermed skal forholdes, da Forordningen

ikke var publiceret dengang Yexelen var udstedt, og om
Forordningen „skal ansees at være i Almindelighed gjel-

dende for bemeldte Island" (Rentek. Isl. Copieb. 1 , Nr.

703). Herpaa svarer Cancelliet i Skriv. 21. Januar 1812

(Canc. 3. Departem. Brevb. 1812, Nr. 152): at Vexelen

synes at kunne være i Kraft uagtet den er stilet mod For-

ordningens Bud, da denne Forordning ikke kunde være

publiceret, og Vexlens Sigt var det sædvanlige fra Island.

„Imidlertid veed man Intet til Hinder, at fornævnte For-

ordning, efterdi den er almindelig, jo ogsaa maa være

gjeldende paa Island". Hvorhos bemærkes, at Assessor

B. ,Thorarensen, som i Sommeren 1811 havde modtaget

Exemplarer
4<
til Uddeling der paa Landet", vel næppe
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1810. 2. Depart. Registr. XI, 350(1810, Nr. 1572—1573). Original-

6. Novbr. Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. 1810, S. 275—277 5 Schou

— XV, 596-598. Coll. Tid. 1810, S. 709—713.

Forordning for Danmark og Norge, angaaende

hvorledes med Vexler paa Dansk Gourant og med Be-

taling af Vexler, som lyde paa Species, indtil videre

bor forholdes

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at, da Vi have

overbeviist Os om, at et vidt udstrakt Misbrug afVexel-

Gredit i Dansk Gourant utilladeligen er bleven benyttet

som et Iljelpemiddel til at drive og fortsætte en for

Kongerigernes Pengevæsen hoist fordærvelig Agiotage,

saa have Vi allern. fundet for godt at anordne folgende:

1) Det skal, fra denne Forordnings Bekjendtgjorelse

og indtil videre, aldeles være Enhver i Vore Riger for-

budet, at trassere, remittere, præsentere, acceptere,

indossere, sælge, kjobe, discontere eller udbetale nogen

Vexel paa Dansk Courant, som, hvad enten den lyder

a dato eller paa Sigt, er stilet at betales efter længere

Tids Forlob end 8 Dage fra Acceptations-Dagen at regne.

Og skulle saadanne Vexler derhos med næste Post

efterat de ere - udstædte afsendes til Acceptation. —
2) Ovenstaaende Bestemmelser ere at anvende, saavel

naar Vexler lydende paa Dansk Courant vorde udstædte

til at betales her i Rigerne, som og, naar de udgives

at betales paa fremmede Steder. — 3) Vexler paa Dansk

Gourant, hvad enten <Je stiles paa 8 Dage eller kortere

Tid, tilstaaes ikkun trende Lobedage. — 4) Enhver,

som imod denne Anordnings Forskrift trasserer, "remit-

terer, præsenterer, accepterer, indosserer, sælger,

kjober, disconterer eller udbetaler nogen Vexel, bor

erlægge en Mulkt, af 10 Procento af Vexelens Belob,

til Vor Kasse. — 5) Desuden skal den utilladelige Vexels

paa den Tid Vexlen blev udstedt har vårret færdig at

sende Exemplarerne til Amtmanden i Nord- og Oster-

Amtet.



For. for Danmark og Norge, ' ang. Vexler. 384
j

•

paalydende Sum være Vor Kasse hjemfalden. — 6) Er 1840.

Vexelen accepteret, bliver Sogsmaalet til Belobets Con-« 6. Novbr.

fiskation at anlægge mod Acceptanten; i andet Fald

mod Trassenten. — 7) Kan Vexlens Belob ei hos Nogen

af disse erholdes, da bor Enhver, som ellers efter

Vexelret var forpligtet, for samme staae til Ansvar. —
8) Den Mægler, som kjobcr eller sælger nogen ulilla-

delig Vexel (§ l), skal, foruden at erlægge den i § 4

bestemte Mulkt af lOProcento, tillige have sin Bevilling

forbrudt. — 9) De Forb'udde, som indeholdes i denne

Anordning, skulle ikke være gjældende for saadanne >

Vexler paa Dansk Gourant, hvis Forfaldstid indtræffer

ftir end den 15. December d. A., forsaavidt de ere

stilede paa Sigt; eller for end den 15. Januarii 1811,

forsaavidt de ere trukne a dato. — 10) Vexler paa

Sigt, hvis Forfaldstid indtræfter efter den 1 5. December

delte Aar, og Vexler a dalo, hvis Forfaldstid indtræffer '

efter den 15. Januar 1811, skulle, saafremt de findes

trukne fra Stalder, hvor denne Anordning ei ved deres

Udstædelse kunde være bekjendt, anmeldes for Ovrig-

heden paa det Sted, hvor Acceptanten* boer. Naar

(ivrigheden ved sin Paategning har bevidnet den skete

Anmeldelse, bor den saaledes paategnede Vexel af

Ihændehaveren deponeres hos den Vexelcommittee, som

dertil af Vort Finantscollegio bemyndiges, paa det at

saadanne Vexler, imellem Accepten og Forfaldstiden,

ei skulle benyttes til Pengeomsætning. — 11) Forsom-

mes den (i § 10) befalede Anmeldelse, eller undlader

Ihændehaveren af Vexelen at deponere samme, da

straffes han med at bode til Vor Kasse 10 Procento af

Vexlens Belob. — 42) Vexler lydende paa Species,

Banco, eller anden Valuta end Dansk Courant, kunne

ubehindret trasseres, indosseres, præsenteres, accep-

teres, sælges, kjbbes, disconteres og betafes efter deres

Værd, uagtet de ere lidstædte paa længere Tid, end

ovenmeldte 8 Dage (§ I); og bliver, i Henseende til ,

1
,

disse, i alle Maader at forholde efter de om Vexler
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1810. forhen udgivne Anordninger. — 13) Naar en Vexel,

6TNovbr! ^ er tyder Paa Species, er forfalden lil Betaling i Vore

Kongeriger, da skal det modlages som god og fuld Be-

taling, naar Acceptanten indfrier den med Dansk Cou-

rant, eller bestemt Cours, nemlig: i Kjobenhavn efter

den Cours, som af den Danske og Norske Speciesbank

var noteret den sidste Dag for Forfaldstiden; og uden-

for Kjobenhavn efter den Cours, som af bemeldte Bank

var noteret, da den for Forfaldstiden sidst ankomne

Post afgik fra Kjobenhavn. 14) 1 Henseende til alle

i denne Anordning ikke udlrykkeligen benævnte Punk-

ter, Vexler helnettende, bliver at l'orhofde efter hvad

som hidlil har fundet Sted. — Hvorefter alle Vedkom-

mende sig allerund. have at rette. Givet i Vor konge-

lige Residen tsstad Kjobenhavn den 6. November 1810.

2i. Novbr. Reglement for Gjordemodervæsenets Indretning

Og Bestyrelse. Khavn den 21. Novbr. 1810.

— Dette Reglement, hvis fuldstændige Titel er: „Reglement

for Gjordemodervæsenets Indretning og Bestyrelse i begge

* Riger, Kjobenhavn undtagen" — er ikke publiceret i Island,

uagtet m'an der har anvendt nogle af dets Bestemmelser ana-

logisk. — Canc. 2. Depart. Registr. XI, 363 (1810, Nr. 1662a
).

Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1810, S. 302—
312

5 Schou XV, 600—609. Coll. Tid. 1810, S. 753—757,

777__782, 789-793.

1811 Kongelig Resolution ang. Kjobet af et Huns

^J^^r\ Reykjavik til Stiftamtmands - Bolig. Khavn

den 7. Januar 1811. — I Rentekammerets Forestill.

2. Januar 1811 bemærkes, at ved kgl. Resol. 31. Mai 1805

er Grev Trampe bevilget rentefrit Laan af »3900 Rd. mod Pant

i et af ham kjobt Huus i Reykjavik. Huset var nu vurderet

til 4586 Rd. 92 Sk. og blev nu af Trampe tilbudt Regjeringen

for denne Sum, saaledes at Laanet blev liquideret deri og

Overskuddet ham udbetalt, hvilket Rentekammeret anbefaler,

£<
da dette Huus, tillige med det ifolge kgl. Resol. 9. Marts

1803 til Bolig for Byfogden opforte, men ikke af denne be-
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nyttede Huus, derefter kunde anvendes til bestandig Bopæl 4814.

for Stiftamtmanden i Island" og for Tiden overlades den nu- —-—* -

*

værende Amtmand i Sonder-Amtet, mod at han indrommer •

Plads til Archivet og at han og hans Eftermænd holde denne

Bolig i aabodsfri Stand, i hvilken Henseende den ved hver

Til*, og Fratrædelse maa modtages og afleveres ved lovligt Syn.

— Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 92, Nr. 1.

Vi bifalde allern. i Et og Alt hvad Vort Rente-

kammer heri allerund. bar indstillet, i Henseende til •

Kjobet for Vor Kasses Regning af indbemeldte Kammer-

herre Stiftamtmand Grev Trampe tilhorende Huus i

Beikevig til bestandig Stiftamtmandsbolig, saa og den

foreslaaede Anvendelse af samme nu for Tiden. Kjb- ;

benhavn den 7. Januar 484 4. -

i

f ' *

Directionen for Universitetet og de lærde 16. Januar

Skolers Skrivelse til Stiftsøvrigheden over Is-

lands Stift, ang. Indberetninger om Skolens Oeco-

nomie paa Bessastad. Khavn den 16. Januar

1811. Univ. Direct. Copieb. for 1811, Nr. 34.

Fra forhenværende Lector ved Bessestads lærde

Skole, Steingrim Johnsen, har man under 8. Januar d. A.

modtaget Beregning over hvad Disciplenes Bespisning

i bemeldte Skole har kostet for Skoleaaret 1808— 1809,

og, uagtet den ei var forsynet med Stiftsøvrighedens

Betænkning, anmodet del kongelige Rentekammer om
at anvise til Udbetaling, saafremt mod Beregningen fra

Stiftsøvrighedens Side Intet maatte findes at erindre,

den Summa 214 Bd. 61 % Sk., som foruden de allerede

udbetalte 960 Bd. endnu kommer Oeconomus tilgode.

Imidlertid anmoder man tjensll. Stiftsøvrigheden om,

for Fremtiden behageligen at ville drage Omsorg for,

at Alt, hvad der angaaende Oeconomien ved Besse-

stads lærde Skole indberettes, forst afgives til den/ for.

derefter med dens Betænkning hertil at indsendes. —
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.

f ø

1811. Den kongelige Direction for Universitetet og de lærde

^TT^*""' Skoler den 16. Januar 1811.
16. Januar.

8. Mar.ts. Cancellie-Plakat for Danmark og .Norge, ang.

Vægtlodders Indretning. Khavn den 8. Marts

1811. — Publiceret ved Landsoverretten i Island den 2.

August 1813, samt i Synodalforsamligen i Reykjavik 1814. —
Canc. 3. Depart. Registr. V, 39 (1811, Nr. 224). Original-

Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1811, S. 32—33; Schou

XV, 658.

Da de af Cancelliet ved Skrivelse af 10. Decbr.

1808 for Staden Kjbbenhavn indtil videre fasisatte Be-

stemmelser, med Hensyn til Vægtlodders Indretning,

nemlig:

1) at alle Vægtlodder fra 4 Pund og derunder,

saavel som alle Sblv-Væatlodder , skulde være af fuld

Metal alene; — 2) at de slorre Vægllodder over 4 Pund

skulde derimod alene slobes af reneste og linesle Jern;

— 3) at ingen Vægtlodder af blandede Metaller eller

af anden Beskaffenhed og Indretning end foranfbrte

Slags maatte for Eftertiden fra Justeerkammeret udsælges;

og — 4) at det vel maatte være de Handlende tilladt

at bruge deres da havende Vægtlodder, saalænge de

ikke befandtes at være uriglige, men at disse, i Tilfælde

af Undervægt, af Politiet skulde casseres, og at ingen

Afretning af dem paa Justeerkammeret eller andensteds

maatte finde 'Sled, — nu, efter dette Collegiums derom

gjorte allerund. Forestilling, ere af Hans Majeslæt ved

allerh. Resol. af 26. f. M. befalede at skulle være be-

standig gjeldende ikke alene for Staden Kjbbenhavn,

men ogsaa for de bvrige Kjbbstæder i begge Riger;

saa blive disse ovenanfbrte Bestemmelser herved kund-

gjorte til alle Vedkommendes Efterretning. Det konge-

lige Danske Gancellie den 8. Martii 1811.
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Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

ang. Forandring af Holma Kirkes Bygningsmaade. soTm^uT

Khavn den 30. Marts 1811. — Canc. i. Departem.

Brevb. 1811, jff. 737.

Afgangne Provst John Hbgnesens Enke Ingvelder

Gunlbgsdalter har i en med Deres floiænyv Erklæring

ledsaget Ansogning, anholdt om Confirmation paa en af

hende foretagen Forandring med Holme Kirkes Byg-

ningsform K — l denne Anledning skulde man herved

.
tjenstl. melde Deres Hbiærv. lil behagelig Underretning

og Bekjendtgjbrelse for Supplikantinden , at dette Col-

legium ikke findér Noget imod denne Forandrings at

erindre. Det kongelige Danske Cancellie den 30. Martii

1811.
m

.

%^ -"*-" ->'-.% Jv* -
- ' V.''•

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, l3 » APrih

ang. SkarS Kirkes (hilder. Khavn den 13. v
-

April 1811. Canc. 1. Depart. Brevb. 1811, Nr. 875.

Deres Hbiærværdighed har med Erklæring lil dette

Collegium indsendt en Ansbgning fra Sysselmanden for

Dale Syssel i Island, Skule xWagnussen, om, at I6V2

Qvilde, Kirken paa Skard tilhbrende, som forlængst

ere uddbde, maalte fraskrives i Kirkestolen, og ham
tillades at erlægge til Præsten disse udgaaende Qvilders

Præsten Jon Hbgnason havde ved sin Tiltrædelse af

Præstekaldet Holmar i Reydarfjord opbygget Kirken af

[

Tbmmer, istedenfor at den forhen var opfort med Jord-

i

vægge og Tag af Grbnsvær. Som Fblge ^af denne mere

bekostelige Bygningsmaade var Kirken endnu efter 27

A ar i 67 Rds. Gjeld. Da den nu trængte til Repara-

tion havde Enken besluttet sig til at forandre den igjen,

og lade den opfb re med Jordvægge, samt enkelt Brædetag,
dækket med Grbnsvær, paa hvilken Foranstaltning hun

|

sbgte Confirmation (31. Mai 1808).

\ m. n. 26

r

-
,

"
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814. modtagne Valuta m. v. — Da denne Kirkes bvrige

Eiendomme, hvoraf Sollicitanten nyder den hele Ind-

tægt, * ligesom andre Proprielairer der i Landet, ikke

ere ubetydelige, og Præstens Indtægt ikke synes at

taale nogen, mindst saa betydelig, Formindskelse, lige-

som saadan Qvilders totale Afskaffelse vilde have

, meget vigtige Følger paa Præsiernes Indkomster af

Proprietairkirker, saa skulde man ikke undlade herved

tjenstl. at melde Deres Hbiærv. til behagelig Underret-

ning og Bekjendlgjbrelse for den Vedkommende, at han

bor erlægge Leierne af disse 46 1
/« uddbde Qvilder,

der ikke. kan underholdes paa Godset, med 52 Va Sk.

pr. Qvilde aarlig, i Overeensstemmelse med Reglem. af

47. Juli 4782 § 4 4. Det kongelige Danske Gancellie

den 43. April 4814.

April. Cancellie - Circulaire til Fattigdirectionerne i

Danmark, ang. Indsendelse af Forklaring over

de under deres Bestyrelse staaende Capitaler.

Khavn den 27. April 1811. — Ikke afgaaet til Is-

land, men Schemaet sendt derhen til Anvendelse med Canc.

' Skriv. 27. Septbr. 1827. — Brevbog for Contoir for de offent-

lige Stiftelser, Skiftevæsenet m. v. under Justitsministeriet,

1801—1808. A., Nr. 60, S. 80. - see Canc. Circ.»29. Septbr.

1827.

I 1

Mai. Cancellie - Plakat ang. Bekjendtgj oreise af

strandet Gods i hamborgske Blade. Khavn den

4. Mai 181 l
l

. — Ikke bekjendtgjort i Island. - Canc.

5. Pepart. Registr. V, 58 b (1811, Nr. 355). Original-Aftryk hos

Schultz. Qvart-Forr. for 1811, S. 82 5 Schou XV, 676 (Rubr.).

Cqll. Tid. 1811, S. 298.
-

Plakat, angaaende at den ved Forordningen af 12.

O Rentek. Skriv. 8. Decbr. 1821.
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Martii 1790 befalede Bekjendtgjorelse i de hamborgske

Tidender maa for Fremtiden bortfalde.

Det har behaget Hans Majestæt, under 13. f. M.,

allern. at resolvere:
((
at den ved Forordningen af 12.

Martii 1790 befalede Bekjendtgjorelse i de hamborgske

Tidender, om indstrandet Gods, for Fremtiden maa

bortfalde". — Hvilken allerh. Resolution herved be-

kjendtgjores alle Vedkommende til Efterretning og aller-

und. Efterlevelse. Det kongelige Danske Gancellie den

£ Maji 1811.

1811.

4. Mai

Gavebrev af forhenværende S)rsselniand David 4. Mai.

fScheving, hvorved' Jorden Nedri-Vadall og en

Capital skjænkes til offentlig Nytte for Barda-

strands Syssel. Hamar den 4. Mai 1811. —
Kongelig confirmeret den 11. December 1812 (see under dette

Datum). — Efter Testainent-Protokollen for 1812 i Cancelliets

Archiv sammenholdt med en af Testator verificÉfet Copie

Bispe-Archivet i Island.

Da Hensigten, hvorudi jeg i Aaret 1792 bortgav

.lorden Nedri-Vadal, 20 Hundr. i Dyrhed, me.d 2de Leie-

qvilder og alle tilhorende Herligheder, beliggende i

Bardestrands Syssel under Islands Vesteramt, til For-

sorgelse for en eller flere Fattiglemmer i Bardestrands

Rep, er bleven forfeilel; ligesom de i Gavebrevels 2.

Post indforte Bestemmelser deels ikke noiagtig over-

holdes, deels ikke medføre den, tilsigtede Nytte, saa

x
bestemmes herved, i Forventning af Deres kgl. Majestæts

allern. gratis Confirmation, at ovenmeldte Jord skal blive
s

-

stra^ solgt ved Auction, og den deraf udbringende

Summa, hvortil jeg i saa Fald forbinder mig eller mine

Arvinger, i Fald jeg, naar Gonfirmationen erholdes, skulde

ved Doden være afgaaet, at lægge et Hundrede Rigs-

daler, sættes paa Rente i Hans Majestæts Kasse, eller

paa et andet sikkert Sted til stedsevarende "Eiendom

°g Nytte for Publikum inden Bardestrands Syssel. —
25*



388 Gavebrev paa Gaarden Nedri-Vadall
«

Men da jeg derhos indseer, at denne Capital, i hvor

længe den end maatte henstaae som rentebærende,

dog vil blive utilstrækkelig til en Borneskole eller an-

det til Dannelse for unge Mænd gjorende Institut, og

jeg tillige nærer det glade Haab, at de respectable

Indvaanere i delte Syssel ligeledes vil fblge de danske

og norske Patrioters berbmmelige Exempler i at gjbre

^Legater til Gulturs og Vindskibeligheds Fremskridt i

Sysselet, i Forening med hvilke denne for sig selv

ubetydelige Gave kunde for og bedre komme til al-

mindelig Nytte; saa overlades herved til Hr. Amtmand

Stephensen og Hr. Sysselmand Scheving, eller deres

Eftermænd i Embederne, frit og ubehindret at dispo-

nere over Capital og Renter, som og at bestemme hvortil

og hvorledes samme skulle anvendes, alt eftersom Tiden

og Omstændighederne, samt deres lysere Indsigter end

mine, give dem Anledning til at gjbre Gaven almindelig

nyttig for ermeldte Syssel i Eftertiden. Til Bekræftelse

er min H^nd og Signet. Hamri i Bardeslrands Syssel

. den 4. Maji 1811. David Skefing.

- (
L

-
S.)

is. Mai. Kongelig Resolution ang. Gage-Tillæg for Stift-

amtmænd Og Amtmænd.. Khavn den 13. Mai

181 1\ - I Rentekammerets Forestilling 20. April frem-

hæves Utilstrækkeligheden af Stiftamtmændenes og Amtmæn-
denes Gager i Almindelighed. Rentekammeret finder, at en

Stiftamtmand burde tjene paa 3500 Rd., en Amtmand i Dan-

mark paa 3000 Rd. og i Norge paa 2500 Rd., eller allermindst

respective 3000 Rd., 2500 Rd. og 2000 Rd. — Kammeret fore-

slaaer derfor afkortningsfrit Tillæg til alle Stiftamtmænd og

Amtmænd i begge Rigerne, saalænge de daværende Conjunk-

,
turer maatte vare

5 {t
og da lignende Grunde ogsaa tale for de

islandske Amtmænds "Vilkaars Forbedring", foreslaaes ogsaa for

dem Tillæg, nemlig: '
.

for Castenschjold i Sonder-Amtet (1500 Rd. og friBolig) 500 Rd.

— Stephensen i Vester-Amtet (1000 Rd.) ...... 600 —
- — '

') Rentek. Skriv. 2. Juli 1811-, kgl Besol 15. Juli 1612.
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* *

for Thorarenseri i Nord- og Oster-Amt et (850 Rd. med

ca. 80 Rd. Afkortning; derunder iberegnet en

ham tilstaaet Forings- og Handels-Douceur og

i
Mbbruvalla Kloster med tilliggende Gods afgifts-

frit) . . . .
%

600 Rd.

— Rentek. Danske Relat. og Resol. Prot. 1811 Litr. A, Nr.

182; Resol. selv i Norske Relat. og Resol. Prot. 92, Nr. 56.

Vi finde vel i det Hele, at nogen Forbedring i

samtlige Stiftamtmænds og Amtmænds Indkomster vilde

være nbdvendig, i Særdeleshed under de nærværende

Tidsomstændigheder, men Vi ville tillige allern., at denne

Forbedring i Indkomster, forsaavidt den skulde være

fælleds for alle Stiftamtmænd og Amtmænd, uden Und-

tagelse, maatte sættes i Forbindelse med saadanne Be-

stemmelser og Betingelser, der kunde have en sand-

synlig Indflydelse paa Embedernes fuldkomnere Besty-

relse. Til den Ende kunde Vi finde Os bevæget til at

tilstaae et aarligt Tillæg af 300 til 400 Rd. for hver

Stiftamtmand eller Amtmand, der holdt en Fuldmægtig,

som enten var Gandidatus juris med bedste Charakteer,

eller, saafremt han var Gandidatus juris med ringere

Charakteer, eller og Examinatus juris, havde tjent 10

Aar ved Stifts- og Amts-Contoirer, endvidere et Tillæg

af 200 til 300 Rd. aarligen for hver Stiftamtmand eller

Amtmand, der havde et fuldkommen ordnet Embeds-

Archiv i et dertil bestemt eget Locale. Foruden disse

almindelige Tillæg maatte ikkuns de enkelte Stiftamtmænd

eller Amtmænd komme i Betragtning til personlige Tillæg,

hvis individuelle Stilling gjorde en storre Forbedring i

Indkomster nbdvendig. 1 Henhold hertil har Vort Bente-

kammer at gjore Os nærmere allerund. Forestilling denne

Sag betræffende. Kjobenhavn den 13. Maji 1811.

Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden i is. Mai.

Vester-An) tet, Stephan Stephensen, ang. Godt-

gj oreise til Præsten paaHelgafell for Qvildeleier.

S
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181 1. Khavn den 18. Mai 1811. — Rentek. m. Copieb.

18. Mai.
i

}
Nr. 577. < V

Ved Skrivelse af 27. Febr. 1807 har Hr. Amtm.

tilmeldt Kammeret, at Capellanen til Helgafell, Thorstein

Einarsson, til hvilken Sognepræsten "sammesteds har

overdraget Indkomsterne af Bjarnarhavns Annex-Sogn,

har gjort Paastand paa Erstatning for Qvildeleie efter

tvende ved Kirkejorden Gudnyarstaders Odelæggelse

Aaret 1794 paa Kongens Gods inden Arnestappens Om-

bud udsalte Kirkeqvilder , samt at De i Anledning

deraf har fundet Sig befoiet til at anvise Præsten hos

Ombudets Administrator Qvildeleien for Aaret 1806. —
Vel finder Kammeret intet Andet imod denne Ur. Amt-

mandens Foranstaltning at erindre, end at De har til-

staaet Præsten andenslags Godtgjbrelse for Qvildeleien,

nemlig 40 Pund Smors gangbare Priis, naar han ikke

erholdt disse betalte in natura, end den, som svarer

til den Qvilde-Afgift, som Ils. Maj 4
, selv bliver beregnet

til Indtægt i det aarlige Regnskab for Arnestappens

Jordegods, nemlig 1 Rd. 9 Sk. pr. Qvilde, og da Bil-

lighed taler for, at Præsten ligesaa lidet bor tabe denne

•Leie for den forbigangne Tid, i hvilken Qvilderne have

været udsatte paa Ombudets Jorde, saa maatte det

behage lir. Amtm. at beordre den constituerede Ad-

ministrator over meerbemeldte Arnestappens Ombud
endvidere, imod Qvittering, som vedlægges Administra-

tions-Regnskabet, at udbetale Præsten til Helgafell de

for Aarene 1794 til 1805 incl., eller for 12 Aar, mang-

lende Qvildeleier, med 2 Rd. 18 Sk. aarlig, der til-

sammen udgjbr 26 Rd. 24 Sk., dog, hvis Præsten ikke

siden skulde have oppebaaret Leien efter ovenmeldte

tvende Qvilder in natura, men i dets Sted erholdt en

storre Godtgjbrelse derfor end 2 Rd. 18 Sk. aarlig, da

maa det Overskydende foranstaltes ham afkortet i oven-

meldte 26 Rd. 24 Sk. Ibvrigt kan denne Godtgjbrelse

ikke lilstaaes Præsten i Fremtiden, hvorom han behage-

sera
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ligen maatte underrettes, og derhos anmodes om, at

lade disse tvende Qvilder afhente, og selv sorge for

deres Hensættelse paa en eller flere af Præstekaldet

Helgafells underliggende Jorde. Rentekammeret den

18. Maji 1811. ;

I

Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden i is. Mai.

Sonder-Amtet Castenschjold, ang. Bortsælgelse

af det kongelige Jordegods. Khavn den 18. Mai

181

1

1
. — Rentek. Isl. Copieb. 1, Nr. 582.

r

, Leilændingerne paa fblgende Hans Maj*, tilhorende

Jorde i Guldbringe Syssel: Akrakot, Barhokseire (==»

Båruhaugseyri), Kirkjubol, Hafurbjornstad og Thorustad,

samt de nu bortsolgte Jorde Hbskuldarkot og Hlid,

have, paa Grund af den disse Gaarde tilfbiede Skade

ved Sbbrud i Aaret 1799, deels anholdt om Nedsæt-

telse i den svarende Afgift, deels om Erstatning for

bemeldte Skade. I Anledning heraf skulde vi tjenstl.

tilmelde Hr. Amtm. til videre Bekjendtgjbrelse for Ved-

kommende, at Kammeret ikke finder Adgang til at ind-

lade sig i det Ansbgte. — Da imidlertid Amtets Skri-

velse af 16. Martii 1805, og den samme vedlagte Fore-

stilling fra Byfoged Frydensberg af 15. næstforegaaende,

har overtydet Kammeret om, at det vilde blive mest

fordeelagtigt, saavel for den kongelige Kasse som Kon-

gens Jordegods i Guldbringe Syssel, om det, saasnart

skee kan, blev bortsolgt, saa skulde vi endvidere tjenstl.

overlade til Hr. Amtm.. Forgodtbefindende, at forsbge

slig Auction paa de sædvanlige Gonditioner, og paa

nærmere forventende allern. Approbation, saasnart De
maatte ansee Tiden dertil at være beleilig. — Rente-

kammeret den 18. Maji 1811.

) Rentek. Skriv. 20. Juni 1812.



392 Rentek. Skriv. ang. Conduite-Listkr.

<8<<
- Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden i

is. Mai. Sonder-Amtet, Castenschjold ,
ang. aarlig Ind-

sendelse af Conduite-Lister. Khavn den 18. Mai

1811. — Rentek. bl. Copieb. 1, Nr. 575.

Da det er Rentekammeret magtpaaliggende, at

kunne erholde fuldkommen Kundskab om de kongelige

civile Betjentes Forhold og Duelighed i deres Embeds-

førelse, saa anmodes Hr* Amtm. herved Ljenstl, om, at

ville behagelig indsende aarlig til dette Kammer rigtige -

Conduit-Lister over samtlige Dem underordnede Syssel-

mænd og andre civile Betjentes Forhold og Gonduile i
-

det Dem allern. anbetroede Sonder-Amt paa Island. —
Rentekammeret den 18. Maji 181

1

1
.

21. Mai. Rentekammer • Skrivelse til Directionen for

' Universitetet og de lærde Skoler, ang. Præsters

Indtægter af forrige Holum Bispestol. Khavn

dep 21. Mai 1811. — Rentek. Isl. Copieb. 1, Nr. 589.
'

Nogle Præster i det forrige Holums Stift paa Island

have, som af hosfblgende Documenter behageligen vil

erfares, besværet sig over det Tab. eller den Forrin-

gelse i deres Embeds- Indkomster, som de have lidt

derved, at s det bemeldte Bispestol forhen lilhorende

Jordegods er bleven bortsolgt. Disse Forringelser be-

* staae fornemmeligen deri, deels at Præsterne oppebåre

Tiender af det inden ethvert Sogn liggende forrige

Holum Bispestol tilhbrende Jordegods, hvilke Tiender

til Præsterne, saavel som til de Fattige, af forbemeldte

Jorder i Skagefjords og Norder-Syssel bleve godtgjorte

') s. D. ere Skrivelser af samme Indhold udgaaede til Amt-
mand Stephan Thorarensen i Nord- og Oster-Amtet (hvis

Forslag 5. Decbr. 1806 havde foranlediget denne Befaling)

og Stephan Stephensen i Vester-Amtet (Copieb. sst. Nr.

674. 576).
tø

t

4
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og udbetalte af Stiftelsens Indkomster, deels udbetaltes 1811.

Præsterne i de Sogne, hvor Bispestolens Kirker vare 21. Mai.

beliggende, et saakaldet Salarium, eller Mensale, be-

staaende i et vist Qvanlum Smbr, og som, efter Amt-

mand Thorarensens Opgivende, belober sig i det Hele.

til 1000 Pund aarlig, eller 100 saakaldte Foringer (==

fjérbungar); Disse Lbnninger ece nu, ligesaa vel som '

Tienderne, ophbrte, siden Godset og Kirkerne ere blevne

privat Eiendom. I Henseende til Tienderne," da er Kam-

meret af den Formening, at Tiendens Svarelse paaligger

Jordegodsets nærværende Eiere, da Godset ikke er

bleven dem overdraget med nogen Tiendefrihed, og at

altsaa vedkommende Præster maa sbge Erstatning hos

disse for de forlobne Aars Tiender, saavel til Præst

som Fattige. Hvad derimod de aarlige Smbr-Deputater

af forrige Holum Bispestols Kirker betrætfer, da, saa-

som disse ikke kunne paalægges Kjbberne af de en- 1

kelte Jorde, paa hvis Grund Kirker vare beliggende,

og det paa den anden Side , er ligesaa ubilligt, at nær-

værende Præster fragaa&r Noget i de Indtægter, som

de ved Tiltrædelsen til Embedet have erholdt lovlig

Adkomst til, saa har Kammeret fundet det at være ris-

tigst, at Vederlag for disse Smbr- Salarier udbetales.

Præsterne af den Holumske Jordegodses-Fond med 5

Mk. pr. Foring, eller 10 Pd. Smor, for den forbigangne .

Tid, nemlig siden 1804, da Salget af Godset blev allern.

approberet, og hin Nalural-Afgift paa Grund deraf op- «

hbrte, og saa fremdeles med 5 Mk., aarlig, indtil denne

Ydelse for Eftertiden kan vorde bestemt efter den i

Landet sættende Capitelstaxt. — Denne Udbetaling af

Holum Bispestols Fond vil folgeligen
s
for de forlobne

Aar efter førbemeldte Amtmandens derom gjorte Bereg-

ning .belbbe sig til 83 Rd. 2 Mk. aarlig, eller tilsammen

M indeværende Aars Udgang til S83 Rd. 32 Sk. *r Ved
at meddele Directionen for Universitetet og de lærde ,

'

Skoler forelobig Underretning herom, overlade vi til

Sammes Forgodtbefindende at correspondere med det
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1811. kongelige Danske Cancellie, om det ikke var mest pas-

"^^^r" sende, at sidstmeldte aaiiige Udsvar til Præsterne hen-

faldt ved fdrste indtræffende Vacance i disse Præste-

kalde. — Til Slutning maa vi tjenstl. anmode velbe-

meldte Direction om, behageligen at ville tilmelde Kam-

meret, om der fra Sammes Side maatte haves Noget

imod, at Belobet saavel for den forbigangne som efter-

kommende Tid bliver anviist til Udbetaling af de ved

Amtmand Thorarensen i Island indkasserende Kjbbe-

summer for Godset. Rentekammeret den21.Maji 1811.

si. Mai. Directionen for Universitetet og de' lærde

(Skolers Skrivelse til Rentekammeret, ang. Skole-

fondets Bidrag til Medicinalvæsenet. Khavn den

31. Mai 1811. — Universitets Direct. Brevb. for 1811,

Nr. 411.

Efter hvad af det kongelige Rentekammer i ærede

Skrivelse N
af 14. d. M. er oplyst, haves fra Directionens

Side Intet imod-, at de- 19 Bd. 12 Sk., eller een Disci-

pels Almissebelob, som ved kongelig Resol. af 10. Mai

1762 er af Holums Bispestol tillagt den paa Nordlandet

i Island ansatte Chirurgus, og som nu, siden Afhæn-

delsen af Holum Bispestols Gods, er, fra Begyndelsen

af Aaret 1805, udbetalt af den islandske Jordebogs-

kasse, approberes til Udgift af det islandske Skolefond

fra bemeldte Tid og for Fremtiden. — Directionen for-

anlediges imidlertid herved, saavel som ved det kgl.

Kammers ærede Skrivelse af 21.d.M. angaaende visse*

Erstatningers Udbetaling af det Holumske Bispegods, til,

tjenstligst at bringe i behagelig Erindring " hvad den

under 6. Juni 1806, 19. Mai 1808 og 5. Juni 1810 har

udbedet sig til Oplysning om det islandske lærde Skole-

væsens^ Fonds og Indtægter, m. v., hvilke Oplysninger

ere Directionen hoist fornodne, saavel til Underretning

i Almindelighed, som og ved den aarlig Rapport, som

den har at indsende til Hans Maj 4

,
angaaende Skolens
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oeconomiske Tilstand. — Den kongelige Direclion for 1811.

Universitetet og de lærde Skoler den 31. Maj i 1811.
%

HT~\iT'

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Ca- l -
Juni -

stenschjold
,

ang. Henlæggelse af to Gaarde fra

Kjosar Syssel til Borgarfjords Syssel. Khavn

den 1. Juni 1811. — Rentek. Isl. Copieb. 1, Nr. 621.

Under 25. Maji 1807 har daværende Amtmand i

Sonder-Amtet paa Island hertil indsendt en Begjæring

fra Opsidderne paa Gaardene Stora-Botn og Lille-Botn,

Gudrun Sigurdsdatter og Gudlog Olafsen om, at bemeldte

Gaarde maatte i Henseende til Repsmode og Omagehold
i

forflyttes fra Kjose Rep og Syssel, hvortil de for nærvæ-

rende Tid yde Reps-Skjel, til Strande (
= Slrandar) Rep i

Borgerfjords Syssel, hvorunder de, hvad den civile Juris-

diction belræffer, sortere. I Anledning heraf skulle vi

tjenstl. tilmelde Hr. Amtm. , at da disse Gaarde,, naar

Reppe-, Thing- og Kirkesognenes bedre Inddeling i Is-

land efter Jordegods -Taxerings- Commissionens derom

indgivne Forsiage, bliver tagen under endelig Afgjbrelse,

kan ventes at blive henlagt til den Rep og det Kirke-

sogn, hvortil de efter deres locale Beliggenhed ligge

bekvemmest, saa kan fra Kammerets Side Intet haves

at erindre imod den ansbgte Forflyttelse. Hvilket Ved-

kommende behageligen maalle tilkjendegives. Rente-

kammeret den 1. Junii 1811.
s

%

Cancellie-Plakat for Danmark og Norge, ang. 8. Juni.

Omgangsmaaden med Hittegods i Kjobstederne.

Khavn den 8. Juni 1811 !

. — Denne Plakat er, som

Titelen viser, kun bestemt for Danmark og Norge, og ikke

publiceret i Island. Imidlertid ere dens Forskrifter dog tildeels .

komne til Anvendelse i Praxis i Island. — Rubr. i Canc. 2.

Canc. Plak. 5. Decbr. 1812.
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4811. Depart. Reg. XII, 159b (1811, Nr. 885 a
). Original-Aftryk hos——^ Schultz. Qvart-Forr. for 1811, S. 134-135; Schou XV, 695.

8. Juni.
Coll. Tid. for 1811, S. 387-388.

• %— r •

Plakat for Daomark og Norge, angaaende Om-

gangsmaaden med Hittegods, som findes paa Kjbbste-

demes Grund. ,

Ligesom det ved Plakat af 28. Septbr. 1767 for

Kjobenhavn er fastsal:
{(
at Hittegods skal bevares paa

Politiekammeret, og der annoteres, hvor og af hvem

det er fundet, samt derfra publiceres baade i Avisen

og ved en skreven Plakat; — at Eieren, naar han ind-

finder sig, og fra Politiekammeret bliver udleveret det

Fundne, skal betale en liden Douceur i Findeion efter

Værdien, Omstændighederne og Politiemesterens Sigende,

foruden hvad det har kostet at indfore i Avisen, samt

"endeligen: — at det Fundne, naar ingen Eier deraf

indfinder sig inden Aar ,og Dag, skal bortsælges for

. Politiekassens Regning, og Finderen i saa Fald gives Ha

deraf i Findeion;'' — saaledes har Hans Majestæt ved

allerh. Resolution af 5. Junii sidsti. allern. fastsat, at

Bestemmelserne i den ovennævnte Plakat af 28. Septbr.

1767 skulle udvides til at gjækle for alle ovrigc Kjob-

stæder i begge Riger; dog med den Forandring, at

Oplysningen i de Kjobstæder, hvor ingen Aviser ud-

gives, skal skee ved opslagne Plakater, samt med
Trommeslag. — Hvilket herved kundirjores til alle' Ved-

kommendes Efterretning og allerund. Efterlevelse.

Det kongelige Danske Cancellie den 8. Junii 1811.

22. Juni. Cancellie-Skrivelse iil Biskoppen over Islands

- Stift, ang. Sælhundefangsten i Skjålfandafljot.

Khavn den 22. Juni 1811. — Canc. i. bep. Brevb.

1811, Nr. 1427.

P. M. Det koimelice Rentekammer har tilskrevet

* Gancelliet, at nogle Bonder af Ljosevands og Helgasta-

dens Repper inden Norder-Syssel paa Island have be-
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sværet sig over, at Præsterne til Grenjadarstad inden

samme Syssel 'forbyde de /Elven Skialfandafliotet til-

grændsende Gaardes Opsiddere at drive Sælhunde-

fiskeriet i bemeldte Elv, paa Grund af at Kirken paa

Grenjadarstad ifølge Maaldagerne har Enerettighed til

dette Slags Fiskerie, hvilken Rettighed Kirken skal have

haft lige fra de catholske Tider, og formodes at være

samme legeret af en eller ånden Kirkens daværende

Eiere, som tillige* har besiddet hine Elven tilgrænd-

sende Gaarde. — Da Kammeret derhos har yttret, at

denne Præsterne tilkommende Rettighed er skadelig for

det Almindelige, og dette Gollegium ikke kan andet
i

end være enig heri, saa skulde man tjenstl. tilmelde

Deres Hdjærv; til fornoden Efterretning, at denne Ene-

rettighed skal bortfalde ved forefalden Vaeance i Gren-

jadarstaders Kald, samt at Successor skal tilpligtes at

underkaste sig hvad der i denne Sag nærmere maatte

vor,de bestemt. — Det kongelige Danske Gancellie den

22. Junii 1811 \
~

Rentekammer • Skrivelse til Stiftsbestyrelses- 2. juli

Commissionen i Island, ang. Indberetning om

Comptoirets og Archivets Tilstand m. v. -KhaVri

den 2. Juli 1811. — Rentek. Isl. Copieb. 666. -
,

Paa Grund af en allerh. Resolulion, og med Hen-

syn til at lette Stiftamtmændene og Amlmændene den

%rde, som deres Comploir-Udgifter foraarsage, behoves

Underretning om, hvormange Folk enhver Stiftamtmand

eller Amtmand holder paa sit Comptoir, i hvilken Egen-

skab enhver af disse Folk er antagen; hvorlænge En-

hver af dem har tjent ved Stifts- eller Amts-Comptoirer;

om nogen af dem har underkastet sig juridisk Examen,

D Communiceret Amtmanden i Nord- og Oster- Amtet ved

Rentek. Skriv. 12. Mai 1812. Rentek. Isl. Copieb. I, Nr.
789*.
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811. samt i saa Fald, om denne er latinsk eller dansk, og

TT""" hvilken Charakteer Vedkommende derved have erholdt.
. Juli.

Ligesaa behbves ogsaa Underretning om, fra hvor *lang

Tid tilbage enhver Stiftamtmand eller Amtmand har et

fuldkommen ordnet Embeds-Arehiv, og om dertil haves

et bestemt eget Locale, eller paa hvilken Maade samme

i andet Fald bevares. Vi skulle derfor tjenstl. anmode

den til Stiftamtmands-Embedets Bestyrelse i Island ned-

satte Commission om, behageligen at ville meddele os

disse Underretninger for Islands Stift- og Sbnder-Amt-

mandskabs Vedkommende. — Rentekammeret den 2.

Julii 181

1

1
.

August. Cancellie-Plakat for Danmark og Norge, ang.

det hannoverske og nogle Hansesteders Flag.

Khavn den 9. August 1811. — ikke publiceret i

Island, men her optaget i Sammenhæng med Canc. Plakat 18.

September 1811. lovrigt var begge disse Plakaters Betydning

kun temporair. — Canc. 2. Depart. Registr. XII, 209b (1811,

Nr. 1168). Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1811

S. 1955 Schou XV, 756.' Coll. Tid. for 1811, S. 647.

Plakat for Danmark og Norge., hvorved det be-

kjendtgjbres, at det hanoverske, hamborgske, bremiske

og llibekske Flag ikke længere ere gjældende.

Efter Hans kongelige Majestæts allerh. Befaling

bliver herved til alle Vedkommendes Efterretning be-

kjendtgjort: at det hanoverske, hamborgske, bremiske

og llibekske Flag ikke længere ere gjældende, siden

Hansestæderne ere indlemmede i det franske Rige. —
Det kongelige Danske Gancellie den 9. August 1811.

Septbr. Cancellie-Circulaire til samtlige Overøvrighe-

der, Grever og Baroner i Danmark og Norge,

') s. D. Skrivelser af samme Indhold til begge Amtmændene

, i Island (Copieb. sst. Nr. 667—668).
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ang. Ophævelse af Declaration om Afdragsrets i84J^
Ophævelse mellem de danske og forrige wurtem- 7. septbr.

hergske Stater. Khavn den 7. Septbr. 1811. —
Dette Circulaire findes ikke at være sendt til Island eller der

I

publiceret, men optages her i Henhold til Declaration 21.

Decbr. 1804. — Canc. 3. Departem. (Norske Justits -Depart.

Brevb. 1811, Nr. 1724 (jevnf. 2. Departem. Brevb. 1811, Nr.

2843 og 5. Departem. Brevb. 1811, .Nr. 1969). — Original-

Aftryk som „Circulaire" paa to Blade i 4to
. — Bekjendtgjort i

Kjbbenhavn ved Raadstueplakat 13. Septbr. 1811 (Qvart-Forr.

1811, S. 525 ; Schou XV, 774). Circulairets Indhold i Coll.

Tid. 1811, S. 589$ Fogtm. VII. 3, 295-296.

Det kongelige Departement for de udenlandske

Sager har hertil indberettet, at det ved allern. Resol.

af 19. August sidsll. har behaget Hans Majestæt at be-

myndige Departementet til at tilkjendegive detWurlem-

bergske Ministerium:
{(
At den med samme under 21.

Decbr. 1804 sluttede Forening om D e ci mationens gjen-

sidige Ophævelse mellem de kongelige Danske og den

Tid værende Churfyrstelige Wurtembergske Stater skal,

fra_ den 15. Maris 1809 at regne, ansees fra begge

Sider aldeles ophævet". — Hvilken allerh. Resolution

Cancelliet herved tjenstl. skulde tilmelde (Tit.) til be- > -

hagelig Efterretning og Bekjendlgjorelse for Vedkom-

mende. — Det kongelige Danske Cancellie den 7. Sep-

tember 1811. -

] m

+ i

:

Cancellie-Plakat for Danmark og Norge, aqg. 13. Septbr.

det Oldenborgske, Pappenborgske og Kniphausener

Flag. Khavn den 13. September 1811. —
Publiceret ved Landsoverretten i Island den 2. August 1813 . og
i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1814. — Canc. 2. Depart.
Registr. XII, 248 (1811, Nr. 1876). Original -Aftryk hos
Schultz. ' Qvart-Forr. for 1811, S. 245-2465 Schou XV, 774.
Colleg. Tid. for 1811, S. 606 (med Datum 15. Septbr.).,

Plakat for Danmark og frorge, hvorved det be-

•
I

* , .
*

.
* "i -

* -• ( * -
r s'r-*^~*
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1811. kjendtgjores, at det Oldenborgske, Pappenborgske, og

13. Septbr Kniphausener Flag ikke længere ere gjældende.

Ligesom det ved Plakat af 9. f. M. er kundgjort,

at det hanoverske, hamborgske, bremiske og liibekske

Flag ikke længere ere gjældende, saaledes bliver det,

efter Hans Majestæts allerh. Befaling, til alle Vedkom-

mendes Efterretning herved endvidere bekjendtgjort,

at det Oldenborgske, Pappenborgske og Kniphausener

Flag ei heller ere gjældende, siden disse Stater ere

indlemmede i det franske Rige, og allsaa ei kunne

fore andet end keiserlig fransk Flag. — Det kongelige

Danske Cancellie den 13. Septbr. 1811.

26. septbr. Forordning ang. Indskrænkning af Agiotage.

Frederiksberg den 26. September 1811. —
Denne Forordning, hvis fuldstændige Titel er:

<{
Forordning,

indeholdende yderligeve Bestemmelser til at sætte Grændser

for Agiotagen", er Upubliceret ved Landsoverretten i Island den

2. August 1813, samt i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1814,

og ansaaes for at være „tildeels, skjondt ikke i alle Punkter,

anvendelig paa Island" (jevnf. Kkiusturpdst. 1818, S. 130-131),

men er ophævet ved kgl. Resol. 28. Januar 1818 (Canc. Plak.

10. Februar s. A.) — Canc. 2. Departem. Registr. XII, 260

(1811, Nr. 1443). Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr.

for 1811, S. 252-256; Schou XV, 776-779. Coll. Tid. for

1811, S. 625—630 (med Datum 9 August).
/

18. Oktbr.' Forordning for Danmark* og Norge, ang.

Ægtefolks Adskillelse. Frederiksberg den 18.

Oktbr. 181

1

1
. — Publiceret ved Landsoverretten i Island

den 5. Juni 1815, og i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1814;

jevnf. Canc. Skriv, den 5. Novbr. 1814. - Canc. 2. Depart.

Reg. XII, 276b (1811, Nr. 1549). Original-Aftryk hos Schultz.

Qvart-Forr. for 1811, -S. 275-276$ Schou XV, 786-787.

Coll. Tid. 1811, S. 674—676.

Forordning for Danmark og Norge, som indeholder

) Canc. Plak. 10. Febr. (kgl. Resol. 28. Januar) 1818
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nærmere Bestemmelser i Henseende til Ægtefolks Ad-

skillelse

Vi Frederik den Sjette &c. G. V. Da det er vigtigt

for Borgersamfundets, som for hver enkelt Families Vel,

at det Baand, der sammenknytter Ægtefolk, ikke ube-

sindigeri lbsnes; og da Beligionens Bud, ikke mindre

end Statens Love, bor kaldes dem til Minde, som, uden

tvingende Aarsager, onske den Forening hævet, der

stiftedes for Livstid: saa finde Vi Os bevægede til her-

ved at opfordre Vore geistlige Embedsmænd, at de, i

Overeensstemmelse med D. og N. Lovs ± B. »9. Cap.

8. Art. forene deres Bestræbelser med de verdslige

Ovrigheders og de af Os anordnede Forligelses- Gom-
• •

missioners, til det ærefulde Oiemed: at forebygge og

hemme saadanne Misforstaaelser imellem Husbond og

Hustrue, der kunde fremkalde Tvedragt, og ,varig At-

traae til at skilles fra- hverandre. — Vi befale derhos

saaledes som folger:

'

1) Den, som begjærer Tilladelse at leve separeret,

i Henseende til Bord og Seng, fra sin Ægtefælle, skal

med sin Ansogning til (ivrigheden lade folge Attest fra

sin Sjælesorger, hvori denne bevidner, at Ansogerens

Beslutning har været ham saa betimeligen bekjendt, at

han har haft vedbbiiig Leilighed til i saa Henseende

at efterkomme, hvad der ifolge D. og N. Lovs 2— 9—8,

samt nærværende Anordning, paaligger Prasterne. —
^) Lige Attest' skal vedlægges clen Ansogning, som en

Ægtefælle, der lever separeret i Henseende til Bord og

Seng, indgiver om Ægteskabets aldeles Ophævelse. —
3) Ansbgninger, som ikke ere forsynede med saadan

Attest, skulle (ivrighederne uden videre henlægge, som

Andragender paa hvilke der Intet er at agte. — 4) Op-
holde Ægtefolkene sig paa forskjellige Steder, da bor

Ovrigheden drage Omsorg for, at den fraværende Ægte-
fælles Sjelesorger bliver underrettet om den ansbgte

Adskillelse fra Bord og Seng eller Ophævelse af Ægte-
skabet, g levnet fornoden Tid til ogsaa fra sin Side

vn. n. 26

1811.

18. Oktbr.
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1811. at opfylde Lovens og denne Anordnings Bydende. —
l^Oktbr"^)

Den ved Anordningerne befalede Mægling til Forlig,

som bor prbves af Ovrigheden, forinden den enten

tilstæder Ægtefolk, at leve^ separerede f Henseende til

Bord og Seng, eller med Anbefaling indsender sepa-

rerede Ægtefolk? Ansbgning om Ægteskabets aldeles

Ophævelse, vedbliver ibvrigt fremdeles som hidtil. —
Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at rette.

Givet paa Vort Slot Frederiksberg den 18. Oktober

1811.
f

i2.Novbr. Kongelig Resolution ang. Arne Magnussons

Stiftelse. Khavn den 12. November 1811. —
I Anledning af en af „den kgl. bestandige Commission over afg.

Professor Arne Magnusens Stiftelse" den 29. Oktbr* 1811 indgiven

allerund. uBeretning over det Arbeide, som ifolge den Arna-

Magnæiske Stiftelses Medfor i de sidste 3 Aar er foretaget og
4

tilendebragt, samt over det, som nærmest staaer for Haanden

at foretage" (Beretningen trykt i Coll. Tid. 1812, S. 81-87,

• 97—101 og 113—117). Resolutionen communiceret Cancelliet

ved Commissionens Skrivelse 25. Novbr. 1811 (Canc. l.Depart.

Joura. 1811, Nr. 1836). — Coll. Tid. 1812, S. 117-118.

Vi have heraf med allern. Tilfredshed seet Com-

missionens Bestræbelser for at opnaae sit Formaal, og

ville have Stiftelsen skjænket Vor allerhoiesté Under-

stbltelse, i det Vi allern. bevilge, at de 300 Rd. aarlig,

som ere Commissionens Sekretair tillagte, fra ] . Januar

1812 af, maae udredes af Vor Kasse, ligesom og, at

indbemeldle af Commissionen udarbeidede Magnus Laga-

bætirs Gulathingslov for Vor Kasses Regning maa for-

anstaltes trykt og udgivet i original Text, med dansk

og latinsk Oversættelse, saaledes, at alle Omkostninger

for Papir og Trykningen afholdes af Vor Kasse, men

at Indtægten for Værkets Udsalg derimod tilfalder Stif-

telsen, for ved Hjælp af Samme at see sig i Stand til

at foretage Udgaven af de flere gamle nordiske Skrifter,

som Commissionen maatte finde mest vigtige og inter-

essante. 1 Henseende til Udredelsen saavel af de
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,
ovennieldte 300 Rd. aarlig j som og af Udgifterne ved 1811.

;

bemeldte Lovs Udgave, ville Vi allern. have Gommis- ^^t^T^°
\

' 12. Novbr.
sionen bemyndiget til at brevvexle med Vort Finants-

"
. _r • ~"

Collegium. Kjbbenhavn den 12. Novbr. 1811.

Cancellie-Plakat for Danmark og Norge, ang. 19. Novbr.

Vaccinationen. Khavn den 19. Novbr- 1811 1
.

— Publiceret ved Landsoverretten ilsland den 2. August 1813,

og i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1814. — Ved Cancell.

Skriv, til Stiftamtmanden og Amtmændene 9. Mai 1818 sendes

den til Island til Publication, som der og henvises til den og

det medfolgende Schema i Reskr.. 18. Juli 1821. — I Skrivelse

1*7. Septbr. 1825 forlanger Cancelliet Sundheds-Collegiets Be-
'

tænkning, med Hensyn til Indforeisen i Island af For. 3. April

1810 og Plat.. 19. Novbr. 1811 (Canc. 3. Departem. Brevb.

1825, Nr. 2428), i hvilken Anledning Plakatens Anvendelighed

og Gyldighed der i Landet paa ny er kommet under Discus-

sion. Rentekammeret har da i Skrivelse til Cancelliet 12.

,

Septbr. 1829 CRentek. Isl. Copieb. 7, Nr. 954) erklæret den

for
(t
upassende". I Reskr. 24. Marts 1830 henvises kun til

det medfølgende Schema. — Ruhr. i Canc. 2. Depart. Reg. XII,

354b jevnf. 310 (1811, Nr. 1722a
). Original-Aftryk hos Schultz.

Qvart-Forr. for 1811, S. 307-309 (med Schema) 5 Schou XV,
810-813 (med Anforelse af Schemaets Rubra). Coll. Tid.

^11, S. 791-794. P. Pétursson, Hist. Eccl. Isl. S. 214-216
(med Schema).

% r •

Plakat for Danmark og Norge, som indeholder

Tillæg til Forordn, af 3. April 1810 om Vaccinationen.

Hans Majestæt Kongen har allern. bifaldet fblgende

Tillæg til Forordn, af 3. April 1810 om Vaccinationen:

1) De, som uden at være egentlige Læger herefter

ville paatage sig at vaccinere, skulle dertil, efter godt-

gjort Duelighed, erhverve Authorisation, i Danmark af

Vaccinations-Commissionen i Kjobenhavn, og i Norge af

det derværende Sundheds - Collegium. — 2) Saadan

Authorisation bor strax, og uden videre Dueligheds-

) Canc. Skriv. 24. Marts 1813.

26*
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1811. Prove, meddeles alle dem udenfor Lægestanden, som

19. Novbr. i de foregaaende Aar med Held og Virksomhed have

udbvet Vaccinationen og efterkommet de om samme

givne Befalinger, til et Beviis om, at disse deres Be-

stræbelser ei ere upaaskjonnede. — 3) Enhver Læge

og enhver authoriseret Vaccinateur bor snarest muligt'

af (ivrigheden forsynes med en saadan Protokol, som

i ovennævnte allern. Forordnings .6. § omtales. Disse

Protokoller indrettes paa en og samme Maade, efter

det Schema, som er denne Plakat vedhæftet. — 4) De

Læger, hvem det specielle Tilsyn med Vaccinationen

ifolge Forordn, af 3. April 1810 § 2 paaligger, have i

de dem meddeelte Protokoller sosneviis at antecne alle

dem, som i deres District blive vaccinerede; og det

hvad enten Vaccinationen er foretaget af dem selv eller

af Andre. — 5) Enhver anden Læge og Vaccinateur har

ligeledes, efter det foreskrevne Schema, i den ham

meddeelte Protokol, sogneviis at antegne alle dem, som

af ham vaccineres, og ved hvert Aars Slutning at til-

sende vedkommende Districtslæge Protocollen eller en

bekræftet Gjenpart deraf, paa det at Districtets Læge,

i Overeensstemmelse med hvad i det Foregaaende er

befalet, kan i sin Protocol overfore samtlige i Districtet

Vaccinerede. — 6) De Vaccinations-Attester, hvilke, ifolge

Forordn, af 3. April 1810, meddeles de Vaccinerede,

skulle forevises den vedkommende Sognepræst, som

ved Paategning har at bevidne, at de ere "hhm fore-

viiste. Navnene paa dem, hvis Vaccinations- Attester

forevises, skal Sognepræsten indfore i Kirkebogen, eller

i en særskilt Protocol, som aarligen bor eftersees og

attesteres af Amtsprovsten, eller, hvor ingen Amtsprovst

- er beskikket, af Stedets Provst. Antallet paa dem, som

i hvert Sogn af Præsterne saaledes ere indtegnede,

bor, ved hvert Aars Slutning, af Provsterne tilmeldes

Stedets civile Overovrighed. — 7] Ligeledes skulle og

de under § 4 her omhandlede Districtslæger, ved Aarets

Udgang indsende deres Pr'otocoller til fornævnte Over-
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bvrigheds Eftersyn; og bor denne, ved i Protocollen at 1811.

bevidne at saadant er skeet, tillige anmærke om hvad 19. Novbr,

som deri er anført befindes at stemme med Præsternes
i

Opgivende. — 8) Naar den, som har foretaget Vacci-

nationen, og den, som er bleven vaccineret, hindres

fra at komme sammen imellem den 7. og 9. Dag efter

Indpodningen, saa at ingen Vaccinations -Attest som

sædvanligt kan udstædes, da skal den Vaccinerede in-

den bemeldte Tids Forlob fremstille sig for Præsten,

eller en anden paalidelig Mand, for af ham at modtage

et Interims-Beviis om, hvorvidt Vaccinen efter Skj (So-

nende er ægte, og om den har haft de sædvanlige

Kjendetegn, der nævnes i de anordnede Vaccinations-

Attester. Saadant Interims-Beviis har Vaccinateuren,

naar det af ham erkjerides at være tilstrækkelig oply-

sende, at omvexle mod en formelig Attest. — 9) Naar

Nogen, som er bleven vaccineret forend Forordningen

af 3. April 1810 udkom,' skulde mangle Vaccinations-Attest, -

da har han at henvende sig til en authoriseret Læge,

som efter Omstændighederne, og Beskaffenheden af det Ar,

Vaccinen har efterladt sig, bor bestemme og bevidne om de

ægte Vacciner sandsynligen have været gjennemgaaede;

eller A modsat Fald paa ny foretage ^ Vaccinationen. —
10) Efter den 1. Julii 1812 maa Ingen, antages til Gon-

firmation, som ei beviisligen har været vaccineret, eller

°S har haft de naturlige Kopper. Til den Ende skulle

Districtslægerne, nogle Gange om Aaret, mode hver i

sit Distri cts Almueskoler, for, efter Aflale med Præsten .

°g Skolelærerne, at vaccinere Enhver af Skoleungdom-

men, som ikke befindes at være forhen vaccineret eller

at have haft de naturlige Kopper. — 11) Naar Vacci-

nationen er foretaget uden Betaling og paa offentlig

Bekostning, paaligger det den Vaccinerede, efter fore-

gaaende Tilsigelse, at fremstille sig for Lægen, paa det

at Koppernes Ægthed kan vorde bedbmt; og maae
hverken de Vaccinerede eller deres Paarbrende, i saa

Tillælde, vægre sig ved, at der tages Koppe-Indpodnings-
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4814. Materie af deres Vacciner. — 4 2) Dot skal være Pligt

7T~^T' for alle dem, der befatte sig med Vaccinationen, efter
19. Novbr. \ °

.

bedste Evne at conservere Vaccine-Materie, til Brug i

Fremtiden. — Hvilket herved kundgjores til alle Ved-

kommendes Efterretning og allerund. Efterlevelse. —
Det kel. Danske Cancellie den 4 9. Novbr. 1811.

* SCHEMA

til en Vaccinations -Protocol.

Ki5n Al-
F0- For-

' Sund- Om Attest er Atte-' An-

Nr. Navn
der

de æl- heds udstædt eller stens mærk-
Mand Qvinde sted dre Tilstand meddeelt Datuin ninger

17. Decbr. CancelHe-Skrivelse til Amtmanden over Sonder-

Amtet i Island, ang. Indsendelse af ftvitteringer

før Bevillings-Gebyrer. Khavn den 17. Decbr.

1811. — Canc. 3. Depart. (Norske Justits-Depart.) Brevb.

1811, Nr. 2488.

P. M. At Gancelliet ved Hr. Amtm. 8 Skrivelse af
\

15. August sidsll. har modtaget Regnskabet over de af

Dem ifolge For. 23. Maji 1800 udleverede kgl. Bevil-

linger og Expeditioner, fra Deres Embeds- Tiltrædelse,

samt vedkommende Oppeborselsbetjents Prima - Qvilte-

ringer, saavel for det egentlige Gebyr, som Skatkammer-

fondets Andeel af samme, til Belob i det Hele 27 Rd.

— det skulde man ikke undlade herved tjenstligst at

meddele til fornoden Efterretning, og maa man derhos

anmbdeDemom, for Fremtiden at indsende Qviltaringer

in duplo for de saaledes indkomne Summer. — Det

kgl. Danske Gancellie den 17. Decbr. 181 1.
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Cancellie-Skrivelse til Rentekammeret, ang. 48 12.

en Vexel-Anordnings Gyldighed for Island. Khavn ^lifil^

den 21. Januar 1812. — Gane. 3. Depart. (Norske

Justits-Depart.) Brevb. 1812, Nr. 152.

P. M. Under 18. f. M. har det kongelige Rente-
,

kaminer, i Anledning af en til Samme fra Amtmand

Thorarenten paa Island indsendt, af Faktor Havsteen sam-

mesteds til Last Kjobmand Howisch her af Staden til

velbemeldte Kammer af 5. Septbr. J. A. udstedt Prima-

Vexel paa 900 Rd. D. Cour., at betales efter 3 Maane- - s

ders Sigt, forlangt Cancelliets Betænkning om, hvorledes

der med Hensyn til For. 6. Novbr. 1810 i dette Til-

fælde rettest hermed burde forholdes m. v. — i Gjen-

svar herpaa skulde man, ved at tilbagesende de med

fornævnte Skrivelse fulgte Bilage, til behagelig Under-

retning tjenstl. melde, at, da Amtmand Thorarensen

ikke i sit Brev af 9. Septbr. f. A. har ommeldt Forordn,

af 6. Novbr. 1810, og den derfor maa antages ikke at

være publiceret i det ham underordnede Amt, saa synes

den omspurgte Vexel at kunne vedblive at være i Kraft,

endskjbndt den imod Forordningens Bydende, er stilet

paa 3 Maaneders Sigt, hvilket vel for denne Gang saa-

meget mere kunde oversees, som Saadant hidtil skal

have været Sædvane der paa Landet. Imidlertid veed

man Intet til Hinder i, at fornævnte Forordning, efterdi

den er almindelig, jo ogsaa maa være gjeldende, paa

Island, hvorhos man maa bemærke , at ^endskjondt As-

sessor Thorarensen ved sin Afreise herfra til Island i

afvigte Sommer vel modtog nogle Exemplarer af meer-

bemeldte Forordning til Uddeling der paa Landet, er

det dog at formode, at han paa den Tid, da den om- .

handlede Vexel blev udstedt, ei endnu havde sendt

den til Amtmanden over Nordre- og Ostre -Amt. —
'Det kgl. Danske Cancellic den 21. Januar 1842.
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4812. Kongeligt aabent Brev* ang. Dannebrogs-
28^anuar\ mændenes Hæderstegn. Kliavn den 28. Januar

1812. — Ikke publiceret i Island, men optaget paa Grund

af dets almindelige Indhold. — Canc. 2. Depart. Registr. XII,

19b (1812, Nr. 133). Original-Aftryk paa et Ark i Folio, hos

Schultz. Qvart-Forr. for 1812, S. 3-4; Schou XVI, 4—5.

Fogtm. VII. 3, 2. H:, S. 37—38. Coll. Tid. 1812, S. 65-67.

Kongeligt aabent Brev, angaaende den fremtidige

Bestemmelse af Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

Vi Frederik den Sjette <&c. G. V. Det var stedse-

Vort landsfaderlige Onske, at kunne, ved Beviser paa

Vor kongelige Hyldest og Naade, opmuntre og belonne

Enhver blandt Vore Undersaatler, om hvem det blev

Os bekjendl, at Han, efter sin Stilling, havde udmærket

sig ved Fortjenester af Fædrelandet. — Derfor salte Vi

Dannebrogens Orden i nærmere Forbindelse med det

ypperste Ridder- Samfund i Vore Stater; derfor udvi-

dede Vi den saaledes, at den, gjennem flere Grader,

kunde give Adgang til forogel Hæder ved stigende

Nidkjærhed for at fremme hvad der er gavnligt og

stort; derfor stiftede Vi et nyt Pant imellem Os og Dem

blandt Landets trofaste Sbnner, som, ved ridderlig

Tænkemaade og fblgerige Handlinger, endog under

,
mindre gunstige Omstændigheder havde beviist sig

værdige til at fremstaae som Dannebrogens Mænd i

Vore Ædles Kreds. — l lige Hensigt kundgjore Vi her

Vor allern. Beslutning om: at det Dannebrogens Sblv-

kors, hvilkel Vi bestemte til, ved Siden af begge Vore

Ordener, at være et udvortes Tegn paa erkjendt Borger-

værd, herefter ei skal være Medlemmerne af Vore Or-

deners Kapitul samt Vore Dannebrogsmænd alene for-

beholden: men at Vi, ligesom Vi finde en Fyldestgjo-

relse i Selv al bære delte Hæderstegn, end videre,

saavel nu som i Fremtiden, dermed ville udmærke

•dem blandt Vore Riddere af Dannebrogen, som, ved

uafbrudt Iver for Vor Tjeneste og Fædrelandets Held,
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have bestræbt sig for end ydermere at foroge de For- 1812.

tjenester, for hvilke noget af Ordenens Hæderstegn blev ^TT"*^.
dem tildeelt. — Vi ville derfor allern. have de Bestem-

melser herom, der indeholdes i Vort aabne Brev af

28. Junii 4808 og i Vor Anordning for Dannebrogs-

mændene af 28. Januarii 1809, udvidede og nærmere
0*

forklarede derhen: At naar det maatte behage Os at

benaade nogen Storkors, Commandeur, eller Ridder af

Dannebro.gen, med Dannebrogsmændenes Hæderstegn,

da skal dette af ham altid bæres tilligemed Ordenen,

og tjene ham til et nyt udmærkende Tegn paa Vor

kongelige Naade og Velbehag. Og skal hver Ridder af

de benævnte 3de Klasser, der saaledes med Solvkorset

benaades, som Dannebrogsmand navnligen opfores paa

Dannebrogsmændenes Liste. — Skrevet i Vor kongelige

Residentsslad Kjobenhavn den 28. Januarii 4 812.

0*0 m * E^SSl^^ t ' *

Cancellie-Skrivelse til den interimistiske Stifts- i. Febr.

bestyrelses-Commission i Island, ang. Funktio-

nerne ved Overcriminalretten i Island. Khavn

den 1. Febf. 1812. — Canc. 3. Bepartem. (Norske

Justits-Depart.) Brevb. 1812, Nr. 295. Fogtm. VIL 3, 2. H.,

& 43-44, ~ f$£'?ø •
;

, Amtmand Gastenschjold har, som Medlem af den

kongelige interimistiske Bestyrelses- Commission af Is-

lands Stifts-Forretninger, i en lil Gancelliet indkommen
Skrivelse, dat. 8. Septbr. sidsti., indberettet, at Justi-

tiarius i Landsoverretlen sammesleds, Etatsraad Stephen-

sen, hidtil har udovet de Stiftamtmanden tilkommende

Forretninger ved den ifolge Reskriptet af 6. Maji 1808

allern. anordnede Overeriminalret i Island, hvorhos han

nar foreslaaet, at velbemeldte Commissions Forhold til

Overcriminalrelten maatte blive bestemt, Foranlediget

heral' skulde man til behagelig Efterretning tjenstligst

melde, at Gancelliet aldeles bifalder det i forberorte

Skrivelse gjorte Forslag, at Justitiarius Elatsr. Stephensen
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1812. fremdeles udover alle de indenrets Embeds-Hand linger

"T^T^" ved meerbemeldte Overcriminalret, som han hidtil har
1. Fe ur.

7

udbvet, og saalédes vedbliver at udfærdige Dommene

under sin Haand, og under enten.Landsovcrrettens Segl,

eller et specielt for Overcriminalretten,- hvorimod det

for Fremtiden vil paaligge velbemeldte Gommission, som

den, der er tillagt Stiftamtmands-Myndighed, ifolge ailer-

hbistbemeldte Resolution at beskikke de tiltrædende

Assessorer, som foruden de ordinaire skulle udgjbre

Overcriminalretten, samt iovrigt at varetage de samme

Pligter ved denne Ilet, som ved Forordn. H.Julii 1800

ere paalagte Stiftamtmanden med Hensyn til Lands-

overretten. Sluttelig skulle man ikke undlade at tilfbie,

at Gancelliet ved Skrivelse af D. D. til den kongelige

Overcriminalret har communiceret samme det Oven-

anfbrte. — Det kongelige Danske Gancellie den 1. Fe-

bruarii 1812 *

s. Febr. Reskript til Finants-Collegium
,
ang. Enkers

Fritagelse for Rangskat. Khavn den 3. Marts

1812. — Finants-Collegiets Forestillinger med derpaa faldne

kongelige Resolutioner samt Reskripter, fra 1. Januar til 30.

Junii 1812, Nr. 112. Colleg. Tid. 1812, S. 178
5
Schou XVI,

62 Anm.- Fogtm. VII. 3, 2. H., S. 93.

Vi ville herved allern. have bevilget og fastsat, at /

alle Enker uden Undtagelse for det Forste og indtil vi-

dere skulle være aldeles fritagne for at svare Rangskat

fra 1. Januar d. A. af at regne. I hvilken Henseende

Vi allern. paalægge Vort Finants-Collegium at foranstalte

det Fornodne. Befalendes Eder Gud. Givet i Vor He-

sidentsstad Kjobenhavn den, 3. Marts 1812.

') Gane. Skriv. s. D. til Overcriminalretten, af samme Ind-

hold. Canc. 3. Depart. (Norske Justits -Depart.) Brcvb.

1812, Nr. 296.
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Forordning ang. Afgift af Skibe og Fartoier, ^12.

som kjobes af eller sælges til Fremmede. Khavn

den 13. MartS 1812 J
. — Ikke publiceret i Island,

hvorfor dens Gyldighed med Hensyn til dette Land benægtes

af M. Stephensen (Klausturpost. 1818, S. 51 Anm.); derimod

fremgaaer det af Plak. 23. Oktbr. 1816, at Regjeringen har

anseet den gjældende ogsaa for Island (jevnf. Coll. Tid. 1816,

S. 791). — Emaneret igjennem General -Landoeconomie- og

Commerce-Collegium. — Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-
'

Forr. for 1812, S. 17—20; Schou XVI, 9—12. Coll. Tid. for

1812, S. 213—217. — Der gives ogsaa Original- Aftryk paa *

Ty clsk og Dansk
,

trykt i to samsidige Spalter (den tydske
,

Text i den første, med Underskrifter, den danske i anden

Spalte, uden Underskrifter).

Forordning, angaaende en Afgift af fremmede Skibe

og Fartoier, som af kongelige Undersaatter erhverves

til Eiendom, samt af indenlandske Skibe og Fartoier,

som sælges til Fremmede.

Vi Frederik den Sjette &o. .G. V., at Vi allern.

have fundet for godt, at give den under 20. April 1796

anordnede Afgift af indførte fremmede Skibe en med

Tiderne passende forandret Indretning og Udvidelse,

til hvilken Ende hermed er Vores allern. Villie og Be-

faling, som lolger:

4) Af fremmede Skibe og Fartoier, som indfores

i Vore Riger og Lande eller ved Vore Undersaatter

erhverves, for efter lovlig Adkomst at bruges i Farten

lige med indenlandske, skal fra denne Forordnings Be-

kjendtgjbrelse, og indtil Vi derom anderledes tilsige,

eengang" for alle til Vor Kasse erlægges en Afgift af ti

Procent af den i Kjobecontracten. Skjodet eller Adkomst-

brevet, som Betaling for samme stipulerede Kjobesum,

samt desforuden een Fjerdedeel af Afgiftens fulde Be-

tøb (il Indtægt for Skatkammerfonden. — 2) Naar et

IVemmed Skib eller Farloi ved Arv, Ombytning eller

Hak. 23. Oktbr. 1816.

*
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4812. hvilkensomhelst anden Overdragelse, er blevet Vore CJn-

18. Marts, dersaatters Eiendom, da skal samme, naar det forfdrste

Gang sættes i Fart under det danske Flag, efter Øvrig-

hedens eller vedkommende Consuls Foranstaltning taxe-

res ved derlil udmeldte kyndige Mænd, hvorefter af

den Værdie, hvortil det ved denne Forretning er blevet

ansat, skal svares den i foregaaende § befalede Afgift.

— 3) Af Skibe og Fartoier, som ifolge Priisdommelse

ved de af Os anordnede Priseretler bortsælges ved

offentlig Auction, hvad enten samme kjobes for frem-

med eller indenlandsk Regning, samt ligeledes af de

Vore Undersaatter tilhorende Skibe og Fartoier, som

sælges til Fremmede, skal herefter ligeledes erlægges

en Afgift af 10 Procent af den i Auclionsskjodet eller

Forsælgnings Contracten benævnte Kjobesum, samt des-

foruden een Fjerdedeel af Afgiftens fulde Belob til Skat-

kammerfonden. — 4) Bemeldte Afgift betales af Kjo-

beren i Stedets eller nærmeste Toldkasse, naar Salget

er skeet i en indenrigs Havn; dog skal, forsaavidt an-

gaaer indenlandske Skibe eller Fartoier, der sælges til

Fremmede, Sælgeren i alle Tilfælde staae til Ansvar

for Afgiftens Erlæggelse. For danske Skibe, som sælges

i fremmede Havne, betales Afgiften til Vores Consul

eller '"Vice-Consul paa Stedet, som oversender Belobet

til Vort General-Land- Oeconomie- og Commerce-Colle-

gium. — Den forfalder til Betaling af tilkjobte fremmede

Skibe og Fartoier, naar disse, som danske Khnderes

lovlige Eiendom, forsynes med det i Forordningen af

9. November 4805 befalede Maalebrev og paabrændes
,

Mærket Dansk Eiendom og af indenlandske Skibe eller

Fartoier, som sælges til Fremmede, naar bemeldte

Mærke efter Ovri<*hedens eller vedkommende Consuls

Foranstaltning igjen bliver udhugget og Maalebrevet

leveret tilbage; til hvilken Ende alle Vedkommende
* paa det nbieste 'skulle holde sig bemeldte Vor Forord-

nings Forskrifter efterrettelige. — Af priisdbmte Skibe

' eller Fartoier, som sælges ved offentlig Auction. bor
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Afgiften af Kjbberen betales i Stedets Toldkasse inden 4812.

sex Uger efter Tilslaget, til hvilken Ende Vore Embeds- 13. Marts

mænd, som afholde Auclioner over priisdomte Skibe,

ufortovet have at underrette -vedkommende Toldoffi-

cianlere, naar og til hvem Skibe og Fartbier ved deres

Middel ere bortsolgte, paa det disse kunne vaage over

Afgiftens behbrige Erlæggelse. — 5) Paa det Afgiften

ved Toldstederne behbrigen kan beregnes, skal Kjbberen

saavel som Sælgeren, naar denne efter foregaaende §

staaer til Ansvar, være forpligtet for samme at frem-

lægge det over Kjbbslutningen udstedte Kjbbebrev eller

Adkomslbeviis, hvormed, saafremt Kjbbesummen deri

ei maatte være benævnt, tillige bor fblge den i § 2

benævnte Taxationsforretning. — 6) Naar Skibe, der

ere nye bygte noget ,Steds i Vore Riger og Lande,

kjbbes af Fremmede, forend de have været satte under

dansk Flag, skulle dé være fritagne for den herved

befalede Afgift: Ligeledes bortfalder Afgiften naar Skibe,

som beviisligen ere bygte paa indenlandske Værfter,

efter at have været bortsolgte til Brug under fremmede

Flage, igjeri af nogen Vor Undersaat erhverves til Eien-

dom. Derimod skal bemeldte Afgift uden Undtagelse

tilsvares af alle priisdomte Skibe, og af alle danske

Skibe, som sælges til Fremmede, i hvor ofte den end

af samme forhen maatte være erlågt. Af Fiskerqvaser

eller Brbndskibe, som fore levende ' Fisk , samt af alle

Fartbier som bruges til Sild- eller anden Fiskefangst,

hvad enten Fisken fores levende eller saltet til Landet,

erlægges ved lndgaaende ikkun halv Afgift eller 5 Pro-

cent af Værdien; hvorimod, naar deslige Skibe og Far-

Ibier, efter at være afhændede til Fremmede, udfores

af Landet, den fulde Afgift bUvev at tilsvare med 10

Procent af Forsælgningssummen. — 7) Skulde Nogen
befindes ved urigtig eller pro formå Kjbbebreves og

Adkomsters Fremlæggelse at have besveget den paa-
budne Afgift, da skal han, foruden Afgiften af den fulde

Kjbbesum, erlægge en Mulkt af Afgiftens dobbelte Belbb,
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f

1812. samt være Tiltale undergiven efter Loven som Falskner.

^^Tr^T — 8) Ved denne Vor Forordning ophæves den ved
ai S

'

Forordningen af 20. April 1796 befalede Afgift af 10 Ud.

pr. Gommercelæst af ind forte fremmede Skibes Dræg-

tighed, tilligemed dens ved Forordningerne af 21. Oktbr.

1803 og 6. Junii 1806 paabudne Forhoielser, samt Plak.

13. Decbr. 1810 om Afgift af Skibe, som- ilolge Friis-

dommelse sælges ved offentlig Auction. — Hvorefter

Alle og Enhver sig allerund. kunne vide at rette. —
Givet i Vor kongelige Residentsstad Kjobcnhavn den

13. Marts 1812.
'

14. Marts. Cancellie-Skrivelse til den kongelige interi-

mistiske Bestyrelses - Commission af Islands

Stifts-Forretninger, ang. Skiftevæsenet i Island.

Khavn den 14. Marts 1812. — Cape. s. Depan.

(Norske Justits-Depart.) Brevb. 1812, Nr. 803-807.

P. M. Ved liere Leiligheder er Caijcélliet bleven

gjort opmaerksoin paa, at det ved adskillige Skiflejuris-

dictioner i Island skal være Brug, at det der passerer

paa Skifterne antegnes paa lost Papir, istedetfor at

indfores i de authoriserede Skifteprotokoller, ~og at Skifte-

\ behandlingerne forst til fores disse efter at Skifterne ere

sluttede. Da denne Omgangsmaade, foruden at betage

Forretningerne den Troværdighed, der bor være uad-

skillelig fra enhver Retshandling, tillige kan give An-

ledning til mange og betydelige Misbrug, saa skulde

man tjenstl. udbede sig (Tit.) BeUcnkning meddeelt o in,

hvorvidt det rnaatte ansees gavnligt, at For. for Dan-

mark af 12. Febr. J790, hvorved denne Uorden under

Straf er forbudt, og et slrængere Opsyn med Skifternes

Behandling anordnet, med behorig Forandring blev ex-

- tenderet til Island. — Det kongelige Danske Gancellie

den 14. Martii 1812 \

l

) Canc. Skriv, af samme Indhold er under s. D. afgaaet

til Stiftamtmændene i Norge, ang. den nævnte Forordnings
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Cancellie - Skrivelse til den kongelige interi- 4842.

mistiske Bestyrelses - Commission af Islands
2
iii

v
Jl

rts

Stifts-Forretninger
,
ang. Vaccinations-Anordnin-

gernes Oversættelse og Udgivelse paa Islandsk.

Khavn den 24. Marts 1812 1

. — Gane. 3. De-

partem. (Norske Justits-Depart.) Brevb. 1812, Nr. 934.

P. M. Af den for Vaccinationen allern. anordnede

Commission ér Cancelliet bleven tilmeldt, at Land-

physikus Klog paa Island har for bemeldte Commission

andraget, at det vilde være til megen Fremme for Vac-

cinationen, om Forordn. 3. April 1810 (folgeligen ogsaa

Plakaten af 19. Novbr. f. A. , der indeholder Tillæg til

denne Forordning), blev oversat paa Islandsk, og saavel

Foraar som Efteraar i ethvert Sogn oplæst fra Prædike-

stolene, ligesom han og har anholdt om, at vorde med-

deelt Blanquetter i d.et islandske Sprog til Kokoppe-

Indpodnings- Attester, efter den fornævnte Forordning

vedfoiede Formular. — Da meerbemeldle Vaccinations-

Commission derhos paa det bedste har anbefalet de

Udvidelse til dette Rige. — Med Hensyn til Udvidelsen

af Forordningen til Island jevnf. den paa sit Sted (V. B.

S. 663— (5(54) tilfoiede Bemærkning, hvortil kan foies, at

i Anledning af denne Skrivelse har Amtmand Stephan

Thorarensen indsendt Betænkning 21. Oktbr. 1812, og

deri foreslaaet Forordningens Udvidelse til Island med
adskillige Modificationer, hvilken Betænkning i Eet og Alt

s
er tiltraadt, og indsendt til Cancelliet af Castenschjold

H. August 1813. I Cancelliet synes det at have været

paatænkt, at afgjore Sagen om Pupilvæsenet i Island

(Reskr. 23. April 1802) under Eet med denne, men da

Stiftamtmand Trampe havde onsket at Pupilsagen ikke

niaatte blive afgjort, forend han havde indgivet yderligere

Betænkning derom, synes begge Sager i den Anledning

at være blevne stillede i Bero (Cancellie -Deputeret Bii-

lows Bemærkning 6. Juli 1814).

') Canc. Skriv. 28. Novbr. 1812.
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1812. anforle Andragender, saa skulde man, ved indsluttet

^^y^^ at \'ade medfolge Exemplarer af den ommeldte Forord-

ning og Plakat, tjenstl. anmode den kongelige interi-

mistiske Bestyrelses-Commission af Islands Stifls-Forret-

' ninger, behageligen at ville, under behorig Opsigt, -

besorge disse Anordninger, og den Forordningen ved-

foiede Blanquet til Vaccinations-Attester, oversatte paa

det islandske Sprog, samt derefter, naar Oversættelserne

maatte være tilendebragte, lade samme revidere af den

kongelige Landsoverret paa Island, og derefter udgive

i Trykken og fordele i tilstrækkeligt Antal til vedkom-

mende Autoriteter der paa Landet til Publication, da de

hertil medgaacnde Omkostninger nærmere kunne ventes'

refunderede, saasnart dette Collegium maatte blive un-

derrettet om Belbbet deraf. Det kgl. Danske Cancellie

den 24. Martii 1812/.

7. April. Rentekammer - Skrivelse til Stiftsbestyrelses-

Gommissionen i Island
?
ang. Tilbagesendelse af

de ved Guilpin rovede Penge af Jordebogskassen.

Khavn den 7. April 1812. — Rentek. isl. Copieb.

1, Nr. 730.

Kammeret har modtaget Underretning om, at 34,158

Rd., deels i Solv- og Kobbermynt, deels i Ranksedler,

som ved den engelske Kaper Salamine. Capitaine Guil-

pin, bleve borttagne af Jordebogskassen i Island, ere

af den engelske Regjering restituerede, og at Ilandels-

huset Wolff' & Dorville i London, som har modtaget

disse
v
Penge, har ladet dem indpakke i fem Kasser for at

afsendes til Leith, og derfra at blive overforte til den

til -Stiftamtmands-Embedets Restyrelse i Island nedsalte

') Communication til Vaccinations -Commissionen om denne

Foranstaltning i Canc. Skriv. 17. Marts 1812 (Canc. 3.

Depart. Brevb. 1812, Nr. 840. Fogtm. VIL 3, 2. H., S.

104—105).
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I

Commission. — I Anledning heraf har Kammeret derfor 4812.'

foiet Anstalt til. at ommeldte fem Kasser, med de deri rT^r
7. April.

værende Pengesummer, blive udleverede til Kjbbmand

Sivertsen af Havnefjord, som med det fdrste afseiler

herfra, og overforte ,til velbemeldte' Commission, som

altsaa ved Ankomsten vilde behageligen modtage samme,

og om Modtagelsen saasnart muligt underrette Kam-

meret. Rentekammeret den 7. April 1812 l
.

Forordning for Danmark og Norge, ang. 21. April.

Straf for Medicinal - Taxtens Overtrædeise m. v.

Khavn den 21. April 1812. — ikke publiceret i

Island, og som Overskriften viser kun bestemt for Danmark

og Norge, men her optaget paa Grund af dens Sammenhæng
med Medicinal -Lovgivningen. — Canc. 2. Departem. Registr.

(

XIII, 77 (1812, Nr. 603). Original- Aftryk hos Schultz.

Qvart-Forr. for 1812, S. 84—865 Schou XVI, 30—31. Coll.

Tid. for 1812, S. 273-275.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at Vi, til at

hæmme Overtrædelser af den Taxt, Vi igjennem Vort

Sundheds-Collegium foranstalte sat paa Medicinal-Varer,

allern. have fundet for godt at bestemme folgende:

4) Den Apolheker, som befindes at overtræde enten

den nu satte Interims -Medicinal -Taxt, eller den Medi-

cinal-Taxt, som herefter sæltes, skal straffes fdrste Gang
med en Mulkt af 100 Rd., anden Gang af 200 Rd., og

tredie Gang have sit Privilegium som Apotheker for-

brudt.
, Derhos skal enhver Dom, hvorved en Apolheker

kjendes skyldig i Taxtens Overtrædelse, af Politiet offent-

ligen bekjendtgjores i Aviserne. — 2) Naar en Apo-

theker er tilfundén den Straf, som er fastsat for at

J s. D. Rentek. Skriv, til den islandske Handels -Realisa-

tions - Commission , at foranstalte de oversendte Penge-

summer modtagne af Kjbbmand Sivertsen (Copiebogen sst.

Nr. 729).

ru. B. 27
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1812. have tredie Gang overtraadt Taxten, skal Vort Sundheds-

^T^T^T' Collegium, forsaavidt Kjobenhavn angaaer, og Magistraten
£!• April,

og Physikus i Forening i de ovrige Kjobstæder, slrax

ansætte en Provisor, som, for Apotbekerens .Regning,

har, i Overeensstemmelse med Anordningerne, at admi-

nistrere Apotheket, indtil en ny Apolheker kan begynde

sit Udsalg. — 3) Overtræder den saaledes ansættende

Provisor Medicinal-Taxten, skal ban forste Gang straffes

med en Mulkt af 50 Bd. og anden Gang ansees uværdig

til at forestaae noget Apothek, enten som Apotheker

eller Provisor. — 4) Dersom en Apotheker-Svend, uden

Apotbekerens Forevidende, gjor sig skyldig i Taxtens

Overtrædelse, skal han straffes forste Gang med en

Mulkt af 25 Rd., anden Gang af 50 Rd., og tredie

Gang ansees uværdig til at fungere i noget Apothek.

- 5) Til den Ende skal den Ovrighed, som har for-

anstaltet Sbgsmaalet anlagt, uopholdeligen indberette til

Vort Sundheds-Gollegium, naar en Apotheker-Svend er

anseet med Straf for tredie Gang at have overtraadt

Taxten. — 6) Apothekerne og deres Medhjælpere ind-

' skjærpes herved, tydeligen at skrive Apothekets Navn,

Medikamenternes Priis, saavel som dens Navn, af hvem

dette or udleveret, paa de Recepter, som de expedere,

under 10 Rd. Mulkt for hver Gang noget deraf forsom-

mes. — 7) Saa indskjærpes det og herved samtlige

Læger, nbie at paasee, at Apothekerne holde sig Taxten

efterrettelige, samt at angive for Politiet enhver Over-

trædelse af samme, hvorom de maatte komme til Kund-

skab; og paalægge Vi dem til den Ende at anskaffe sig

den befalede Taxt. — Hvorefter alle Vedkommende sig

allerund. have at rette. Givet i Vor kongelige Resi-

dentsstad Kjobenhavn den 21. April 1812.

9. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Amtmanden i Son-

der-Amtet, Castenschjold, ang. Skaptafells • Sys-
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selernes Forening, samt Brugsjord for Syssel- < så-

manden. Khavn den 9. Mai 1812. — Rentek. ^MaiT
Isl. Copieb. 1, Nr. 780.

'

t

Ved Sonder-Amtets Skrivelse, dat. 46. Marlii 1807,

har Kammeret erfaret de Betænkeligheder, som davæ-

rende Amtmand sammesteds fandt ved Ostre-Skapte-

fjelds Syssels Gombination med Sonder -Mule Syssel,

ligesom og, at han fortrinlig anbefalede Sysselmand Jon

Gudmundsen til, efter hans under 40. Julii 1804 ind-

givne allerund. Ansogning, at erholde formeldte Ostre-

Skaptefjelds Syssel combineret med det ham allern.

forundte Vester- Skaptefjelds Syssel, over hvilken An-

sogning Amtmand Thorarensen ligeledes under 15. Aug.

s A. har i Faveur af Supplikanten afgivet Erklæring;
i

og da Kammeret bifalder hvad disse Embedsmænd des

angaaende have forestillet, maa vi tjenstl. anmode Hr.

Amtm. om, at ville for det første meddele fornævnte

Sysselmand Jon Gudmundsen Constitution til indtil vi-

dere tillige at forestaae Oster-Skaptefjelds Syssel, lige-

som og, paa Grund af bemeldte Sysselmands ved Am-

tets Skrivelse under 2. April 4807 senere indsendte

Ansogning om en erholdende fri Brugsjord, at ville

behagelig foranstalte ham udlagt til Beboelse Skalholts

Bispestols endnu usolgte Jord Nupstader (der efter

den forrige Taxerings- Gommissions Indberetning skal

være fortrinlig godt situeret for Sysselmanden og Sys-

slernes Indbyggere, naar begge Skaptefjelds Sysslerne,

som foran* meldt, combineres), saafremt bemeldte Jord

maatte være fæsteledig, eller den nærværende Opsidder

er villig til at afstaae den, imod at erholde en anden

ledigblivende Kongsjord inden bemeldte Syssler i Fæste,

hvortil han i saa Fald maatte forhjelpes. Bentekam-
meret den 9. Maji 1812.

Rentekammer • Skrivelse til Amtmanden i 9. Mai.

Sonder-Amtet, Castenschjold, ang. Vragrettig.

•
. 27*
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1812. heden paa forrige Skalholt Bispestols Jorder.

9. Mai. Khavn den 9. Mai 1812. — Rentek. Isl. Copieb. J,

Nr. 777.

Ved Skrivelse, dat. 27. Julii f. A. har Hr. Amtm.

forespurgt, hvorvidt Vragrettighed, der forhen har til-

hovt Skalholts Bispestol, er, bleven afhændet ved Auc-

tionerrie over denne Stiftelses bortsolgte Jordegods.

Plakaten af 4. Maji 1778, dens 2. Post, bestemmer, hvad

Slags Vragrellighed Bispestolen og dens underliggende

Gods forhen tilhorte; de Rettigheder, som i saa Maade

lilhorte Bispestolens Gods, maae ifolge Auctions-Gondi-

(ionerne ansees at være dermed borlsolgte, og folkelig

1 maa den paa Gaarden Jarngerdarstadir opdrevne Planke,

der efter formeldte Plakats 2. Post ikke kan henreg-

nes til virkeligt Vraggods, tilhore Rieren af denne Gaard.

— Dette undlade vi ikke herved tjenstl. at formelde

Hr. Amtmanden (il Svar og behagelig Bekjendtgjorelse

for Vedkommende. Rentekammeret den 9. Maji 1812.

9. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Amtmanden i Sonder-

Amtet, Castenschjold, ang. Lovgivning om Skov-

væsenet i Island. Khavn den 9. Mai 1812. —
Rentek. Isl. Copieb. 1, Nr. 778.

Jdet Kammeret bifalder hvad Hr. Amtmanden efter

Deres Skrivelse, dat, 17. August f. A., har foreldbigen

foranstaltet til Krat- og Birkeskovenes Gonservation udi

del Dem allern. anbetroede Amt \ maa vi tillige bringe

/ 5 s
.

i ™ ' —.» "~ -—
- - —

(

/
, \

') Med Skriv. 17. August 1SU havde Amtmanden indsendt

til Kammeret Gjenpart af Amtets Skrivelse til Sysselmæn-

dene i Arnæs og Borgarfjords Syssel af samme Dato, saa-

ledes lydende:

, „Paa Grund af det kgl, Rentek'. Skrivelse til mig af

21. Maji d. A., betræffende de her i Amtet endnu tilbage-

værende Birkekratlevningers Vedligeholdelse, tjene efter-
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Dem i behagelig Erindring, at ville saasnart muligt ind- I8 I^.

sende det forlangte Forslau til en almindelia Lovgivning ^"TTT^'
9. Mai.

desangaaende. Hvilket derfor ijenstl. formeldes Hr.

Amtm. til Svar og behagelig Efterretning. — Rente-

kammeret den 9.Maji 1812. »

•a * * fTt^ »i
' \

*
' t ' \it i 1a jffTt fc^y* * » ti .JinfLi'V*'

Rentekammer - Skrivelse til Stiftsbestyrelses- is. Mai,

Commissionen i Island, ang. denne Gommissions

Forretninger og deres Fordeling. Khavn den 15.

Mai 1812. — Rentek. Isl. Copieb. 1, Nr. 798.

Det har været Rentekammeret uventet, at de fra

Commissionen indkomne Beretninger have kuns været

underskrevne af eet af dens Medlemmer. Vel see vi af

en Skrivelse fra Hr. Amtm. Castenschjold, at Aarsagen

staaende Bestemmelser til Regel, indtil anderledes ved

kongelig allern. Resolution vorder anordnet:

l) Paa alle de Steder, hvor der findes Torveskjær,

forbydes det saavel Jordeiere som Beneficiariis, under hvis

beneficerede Gods nogen Skov ligger, at benytte noget af

samme til Brændsel, undtagen til forno*den Kulbrænding.

— 2) Hvor Torveskjær ikke haves, maae ikkun de ældste

og forraadneste Stammer af Skoven ophugges, men de

unge Skud aldeles ikke, endnu mindre oprives med Rod-

der. — 3) Det paalægges Enhver, saa meget mulig, at

afholde Creature fra at græsse i Skovene, men Geder bc5r

der ingenlunde sættes paa Græs, under en Mulkt af 4 Mk.

for hver Gang, som Sysselmanden haver at inddrive, men
i Tilfælde af Gjentagelse at indberette saadant til Amtet.

— 4) Tngen Beneficiarius maa bortsælge noget Ved til

Fremmede, under Mulkt af 4 Mk. for Hest Ved, der saa-

ledes bortsælges. Denne Mulkt har Sysselmanden brevi

manu at inddrive, dog bor han, hvis Mulktens hele Belob

overstiger 2 Rd., forinden berette Sagen til Amtet. — For

disse Bestemmelsers Bekjendtgjfirelse og nb'iagtige Efter-

levelse drages (Tit.) til Ansvar, og hvis der, impd For-

modning, nogen Forsømmelse heri fra Deres Side indtræffer,

kan De vente Sagen indberettet til det kongelige Rente-

kammer". (Isl. Journ. 12, Nr. 1070).

4
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1812. er, at tvende af dens Medlemmer ere fraværende, og

15. Mai. at de Herrer, som opholde sig i eller ved Reykevig,

skal være blevne enige om at overdrage Restyrelsen til

velbemeldte Hr. Amtm.
,

ligesom vi og af en Skrivelse

fra Hr. Amtm. Thorarensen see, at han, formedelst sin i

langt fra liggende Bopæl ikke skal have kunnet tage

Deel deri, og i den Henseende har yttret, at han ag-

tede at bestyre Embedets Forretninger forsaavidt Nord-

og Oster-Amtet angik. Men denne Foranstaltning burde,

som uovereensstemmende med hvad desangaaende var

befalet, ikke have kunnet finde Sted, forinden derom

var bleven gjort Forslag til Rentekammeret. Formedelst

de Hrr. Amtm. Thorarensens og Justitsraad Einarsens

Fraværelse fra Reykevig, samt i Betragtning af, at det

vilde være besværliet for Amtmand Thorarensen, for-

medelst hans tiltagende Alder og bvrige Stilling, enten
|

bestandig at opholde sig i Reykevig
, \

eller aarlig at *

foretage en byrdefuld lang Reise frem og tilbage med
|

betydelige Bekostninger, saa indsee vi vel, at samt-

lige Medlemmer saare vanskelig kunne jævnlig
%
tage

Deel i Embedets lobende Forretninger. Rentekammeret 1

vil derfor, paa forventet allern. Approbation, samtykke,

at Stiftamtmands-Embedets Forretninger, saavidt Sonder-

og Vester-Amterne angaaer, i saadanne Tilfælde, som

ikke taale Ophold, betyres af Hr. Amtm. Castenschjold

og Hr. 'Justiceraad Frydensberg, saa længe han endnu
*

opholder sig der i Landet, og, forsaavidt angaaer Nordre-

og Oslre-Amtet, af Hr. Amtmand Thorarensen paa lige

Maade. Men iovrigt bor, naar Tiden tillader det, Gom- *

missionens samtlige Medlemmer i og ved Reykevig og

Amtmand Thorarensen ved Gorrespondence indhente

hverandres Tanker, for derved at blive enige om, hvad

Beslutning der skal tages, ligesom de overalt bor com- (

municere hinanden hvad Omstændigheder have tilraadt

at foranstalte i overordentlige og saadanne Tilfælde,
f

som ikke have taalt Ophold. Af denne vores Skrivelse >
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have vi ligeledes meddcelt Amtmand Thorarensen en

ligelydende Gjenpart til hans Efterretning; Rentekam-

meret den 15. Maji 1812 1
. .

r

Cancellie-Plakat for Danmark og Norge, ang. 12. Juni.

Leiermaalsboder. Khavn den 12. Juni 1812.

— Sendt til Stiftamtmanden og Amtmændene i Island med

Cancell. Cireul. 24. Februar 1816, for at publiceres ved

Retterne, uda den ogsaa er gjeldende for Island". — Uden ,

Tvivl menes denne Plakat i den i Landsoverrettens Protokol

under 6. Septbr. 1813 tilforte Bemærkning, at akgl. Resol. 1.

Juni og Canc. Plakat 12. Juni om uægte Bom" ere tilsendte

Retten ved Stifts-Skrivelse 2. August 1813, der er publiceret

6. Septbr. 1813. Senere findes ikke denne Plakat publicéret

ved Landsoverretten. — Canc. 2. Depart. Registr. XIII, 119b

(1812, Nr. 930). Original - Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr.

for 1812, S. 209; Schou XVI, 107—108. Colleg. Tid. 1812,

S. 398—399. • <

Plakat for Danmark og Norge, hvorved bestemmes,

at Leiermaalsbbders Aftingelse og Inddrivelse for Frem-

tiden skal være ophævet.

Med særdeles Hensyn til, at det paaligger Sleg-

fredbbrns Forældre at bidrage til disse Bbrns Opfost-

ring og Underhold, har Hans Majestæt Kongen, under

1. d. M., behaget allern. at bestemme: at Leiermaals-
v

boders Aftingelse og Inddrivelse skal for Fremtiden

være aldeles ophævet. — I at kundgjbre dette til alle

Vedkommendes Efterretning, skulde Gancelliet derhos,

efter Hans Majestæts allern. Befaling, paa ny indskjærpe

Iagttagelsen af den Pligt, der, saavel efter Naturéns

Bud, som Kongens Lov, paaligger Forældre i Henseende
til Slegfredborn.. — Det kongelige Danske Cancellie

den 12. Junii 1812.

Ved Rentek. Skriv. s. D. er Gjenpart af denne Skrivelse

sendt til Amtmand Thorarensen og til Cancelliet (Copieb.

sst'. Nr. 799>—800). 1
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1 Rentekammer-Skrivelse til Amtmanden i Sonder-
^juni^

Amtet, Castenschjold, ang. Regler for Salget af

det kongelige Jordegods i Sonder-Amtet. Khavn

den 20. Juni 1812. - Rentek. Isl. Copieb. 1, Nr. 833.

1 Gontinuation af Slutningen af vores Skrivelse,

dat. 18. Maji f. A., hvorved Hr. Amtm. blev anmodet

om at ville foranstalte Auction forsbgt over Kongens

Gods i Guldbringe Syssel, samt med Hensyn til hvad

der er oplyst i Deres Skrivelse af 20. Julii f. A. i lig-

nende Anledning, skulde vi tjenstl. anmode Hr. Amtm.

om, endvidere ,at ville lade forsbge Auction afholdt over

det ovrige Kongen tilhørende Gods i Mosfells-Sveiten,

dog at fra Salget undtages folgende Jorder i Guldbringe

og Kjose Sysseler: Gaardene Varmaa, Artun vedElleraaen,

Wedbe (= Vifcey), Næs med Hjaleier, Orfarsd, Amarhol med

Hjaleie, Bessested, Lambhus og Hvalsnes med Hjaleier;

og da Kammeret bifalder Hr. Amtmandens Forslag i

formeldte Skrivelse, ang. Afhændelsen af det ovrige

Kongen tilhorende Gods i Landet, naar samme skeer

successive, og at Begyndelsen gjbres med de hist og

her adspredte Jorder, saa maatte det fremdeles behage

Dem at foranstalte de ovrige inden Sonder-Amtet væ-

rende Smaa-Forpagtninger opbudne til Bortsælgelse ved

offentlige Auctioner, og forvente vi, at de i sin Tid her

lil Kammeret indsendende Auctionsforrelninger blive

forsynede med Deres Betænkning over de gjorte Auc-

tionsbud. De saaledes bortsælgende Jorder ere folgende:

Grimsnes Jorder, Rettarnes i Rangarvalle Syssel, Arnes

og Kjose Syssels Jorder. Kjose Syssels Jorder, Lundbe,

Klosterlunge, Borgarfjords og Middals-Parter, samt endelig

de tvende Ostfjords Jorde og Skaptafells Syssels Jorder

:

• •

Smyrlabjbrg og V/j Deel af Ode-Jorden Syori-Flatey. For-

uden disse sidstmeldte bortsælges: i Oster:Skaptefjelds

Syssel Gaardene Haukafell,Ode-Jordene den halve Bre[i]da-

mbrk og Geirstader; i Vester-Skaptefjelds Syssel Skamme-

dal den halve og Foss den halve, tillige med den samme-

j
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steds beliggende og Oster -Skaptefjelds Syssel tillagte

Gaard Hyall. I Rangervalle Syssel Gaarden Heide. End-

videre Skalholts Bispestol forhen tilhorende og endnu

usolgte Jorder: Refstader i Borgerfjords Syssel og Snæ-

fokstader i Arnes Syssel; men Bjarnanes Ombud, saavel

som Skalholts forrige Domkirkes Andeel i Efra-Langholt

i Arnes Syssel, og Nupstader i Vester-Skaptefjelds Syssel,

forblive undtagne fra Salget, hvilket ligeledes iagttages

ved den Thykkebay Kloster tilhorende Jord Thiodolfs-

hage inden Rangervalle Syssel, og samme Klosters An-

deel i Egilstader inden Arnes Syssel. Samtlige til Auc-

tion opbydende Jorder bortsælges, tillige med de derpaa

værende Qvilder, paa de Conditioner, at Va Deel af

Kjbbesummen udredes strax, saasnart kgl. allern. Ap-

probation paa Salget er erhvervet og de 2
/a Dele af Kjbbe-

summen, med paalbbende Renter, inden de paafblgende

6 Aar. Foruden de fra Salget undtagne Gaarde, hvorom

der i Tiden kan blive Spbrgsmaal , om og hvorvidt de

skal udlægges til 'Brugsjorder for kongelige Embeds-

mænd og til andet offentligt Brug. ere der trende Selv-

eiergaarde inden Sonder-Amtet,, som ligeledes ere ud-

sete til i Tiden at kunne blive Embeds-Boliger; om

disse anmodes Hr. Amtm. at ville gjbre Forsbg paa,

om de enten kunne faaes tilkjbbs for kongelig Regning,

eller mageskiftes med nogle af de bortsælgende Jorder

forholdsmæssig efter fælles Dyrhed. Disse Jorder ere:

Gaarden Brautarholt i Kjose Syssel, uden Hjaleier*; Selv-

ejer -Andelen i formeldte Egilstader, uden Hjaleier, i

Arnes Syssel; samt Seljaland i Rangervalle Syssel. Af

Foranfbrte vil Hr. Amtm. indsee, at Salget af Kongens

Jordegods i Vester-Skaptefjelds Syssef udsættes indtil

videre, da dets fire særskilte Forpagtninger, nemlig

Kirkebay's og Thykkebay's Klosteres Godse[r], Flbgu- og

Kirkebay Klosters Jorder formentlig blive samlede at

afhænde; til den Ende vilde De paasee, at naar en af

disse Forpagtninger bliver ved Dbdsfald eller paa anden
Maade fæsteledig, at samme for det Forste overdrages til

1812.

20. Juni.
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1812. Administration paa Regning til den nærmeste Forpagter

^p^Jp af det bvrige Gods, og endelig lil den sidstlevende

Forpagter af disse Jorder, og derom gjbre Indberetning

til nærmere Resolution om sammes Afhændelse. Rente-

kammeret den 20. Junii 1812.

20. juni. Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over

Sonder-Amtet, Caslenschjold, ang. Salg afKongens

Gods paa Vestmannoerne. Khavn den 20. Juni

1812. — Rentek. Isl. Copieb. I, Nr. 834.

Foruden hvad dette Kammer under D. D. har til-

skrevet Hr. Amtm., angaaende de afholdende Auclioner

over Kongens Gods inden Sonder-Amtet, overlade vi til

Deres Godtbefindende, om De for Tiden endvidere an-

seer det passende at foranstalte en Auction forsbgt over

samme Gods paa Vestmannbe, dog med Undtagelse af

Gaardene Ofanleiti med underliggende Udber: Bjarnarey,

Hane og Hbne, samt Kirkjubær med Udberne Geldinga-

sker. Branden og Hraupsey [rett. Hraunsey), og endelig

Gaarden Oddstader; saa bor og forbeholdes usolgt saa

megen Grund fra Gaarden Kornhol, som maatte ansees

fornoden til Fiskevirkning ved Handelsstedet West-

mannbe, eller nye Byggepladse, ligesom det paa sidst-

meldte Gaard gjbrende Auetionsbud bor tilbydes Handels-

fbreren paa Weslmannbe inden Tilslag skeer. Condi-

tionerne ved Salget, der i Almindelighed bbr fblge den

sædvanlige Form, maatte tilfbies: at Udben Yztiklettur

opbydes med Kornhol; Heimaklettur og Mioklettur med ±

Vilborgarstadir; Udben Hellisey med Thorlaugargerdi;

at Hettighed til Græsgange m. v. i Ellirei (= Hellisey)

forbliver som forhen fblgende med Gaardene Midhus,

Gjabakke, Vilborgarstader, Buastader, Vesturhus, Stora-

gerde,' Nordurgard, Steinstader, Oddstader og Præst-
^

hus, hvilken sidste Jord endvidere forbeholdes Hbslæt

i bemeldte O for edn Ko, eller et saakaldet Kofodér. *

Lignende Rettighed til Græsning forbeholdes Jordetie

1*
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Olafshus, Nyebær, Stakkagerde og Daler i Alfsey, samt

Gvondarnes (= Gvondarhus) og Brekkahus i den Gaar-

den Ofanleiti iovrigt tilhorende Udo Bjarnarey. I alle

foranfbrte i Fællig værende Udoer tillægges de respec-

tive Gaarde, hver e,n for sig, Græsningsret, i samme

Forhold som der avles Kofoder paa hver Gaard, hvilket

ligeledes for samtlige Gaarde bor finde Sted paa Hjemme-

len selv. Rettighed, grundende sig paa samme For-

hold, forbeholdes endvidere enhver Gaard, især til at

samle Æg og fange Vildfugle, enhver særskilt Gaard i

sin til Udgang udlagte Udo, og alle samtligen paa

Hjemmeben, Sulnaskjær og de bvrige ubenævnte Udber.

— Endelig opbydes alle byggede og ubebyggede Hus-

mandshuse, Kongen tilhbrende, under Eet med de Gaarde

som de ligge nærmest. Rentekammeret den 20. Junii

1812.
^t*L, - «

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Stephan

Thorarensen, ang. Salg af de kongelige Godser i
mm

Norder- og Oster -Amtet. Khavn den 20. Juni

1812. — Rentek. Isl. Copieb. 1, Nr. 835.

Ved flere i de senere Aar hertil indkomne Efter-

retninger har Kammeret haft Leilighed til at erfare, at

Hans Majestæts allern. Hensigt med at fremme Selveien-

dom ilsland ved Afhændelse af Sit eget og det publique

Gods der i Landet har bevirket saavel disse Jordeien-

dommes Forbedring som Opsiddernes storre Velstand.

Med Hensyn hertil har Kammeret besluttet at lade Noget

af det hist og her i Landet adspredte Kongen tilhbrende

Jordegods med de derpaa værende Qvilder opbyde

ved offentlige Auctioner. De Gaarde, som vi holde for

saaledes kunde bortsælges inden Nord- og Ostér-Amtet,

ere: Mule Syssels Jorder, og de faae sammesteds væ-
rende endnu usolgte Skalholts Bispestol forhen tilhorende

Jorder; samtlige inden Norder Syssel værende Kongs-
jorder, som for Tiden ikke haves i Forpagtning; i
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1812. Gefjords Syssel: 3
/s Dele i Gaarden Hvassafell, samt

20. Juni. Gaarderie Heindyr (rett. Steindyr), Skeid og Kot inden

Tjorns Thingsogn, tillige med samtlige paa Grimso
• 4 I

beliggende Jorder. — I Skagefjords Syssel: de inden

Saudår og Skefilstader's Thingsogne beliggende Gaarde

og Gaardsparter, samt endelig samtlige Kongsjorder

inden Hunevands Syssel, henhbrende til Thingbre Klo-1

sters Gods, og de faa der beliggende Reynestads Klo-

sters Jorder, og hvorom vi derfor tjenstl. skulde anmode

Hr. Amtm. at ville tillægge vedkommende Sysselmænd

behbrige Ordres. Med den saaledes afholdende Auc-

tions- Forretning over Thingbre Klosters Gods, hvorfra

undtages de i forrige Aar bortsolgte Gaarde: Thingbre,

Hnausar ved Bjarnastader
,

Hjallaland og Saudadalsaa,

med Odehjaleien Thrbm, hvorom Hr. Amtm. ifblge Deres

Skrivelse, dat. 5. August f. A., kan forvente nærmere

Resolution, vilde De tillige lade fblge en Gjenpart af

den i Aaret 1798 afholdte Auctions-Forretning over dette

Gods. Angaaende Afhændelsen af den til samme Gods

henhbrende Jord Dranksvig [rett. Drångavik), beliggende

inden Strandé Svssel, have vi tilskrevet Amtmanden

over Vester-Amtet det Fornbdne. Ved Salget, der bor

skee paa Kammerels nærmere Approbation, og paa de

Conditioner, al f/a Deel af Kjbbesummen, efter at Ved-

kommende ere blevne underrettede om bemeldte Ap-

probation, erlægges strax, men de bvrige s
/a Dele i paa-

fblgende 6 Aar med Ve aarlig, iagttages, at det hbieste

Bud tilbydes Leilændingen, ligesom bemeldte hbieste

Bud ved bortsælgende Gaardsparter tilbydes Eieren af
'

den bvrige Deel, og ode Jorde den disse nærmest

liggende Jords Eier. — Af foranfbrte bortsælgende
_ • •

Jordegods inden iNord- og Oster-Amtet undtages fbl-

gende Kongsjorder fra Salget: i Sondre -Mule Syssel,

inden Mjoafjorden, Gaarden Eldleysa, og i Norder Syssel

inden Presthola Rep, Gaarden Dadastader med Ode-

hjaleien thjofstader. Foruden disse sidstmeldte, og

nogle Gaarde af det bvrige forbeholdende Kongsgods
i
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i

i Nord- og Oster- Amtet, som der i Tiden kan blive

Spbrgsmaal om, hvorvidt <Je skal udlægges til Brugsjorde

for kongelige Embedsmænd, eller til andet offentligt

Brug, ere der Ivende Selveierjorder inden bemeldte

Amter, som endvidere behoves i samme Oiemeed, om

hvis Overdragelse, enten ved Salg eller Mageskifte med

nogle af de bortsælgende Jorder, det maatte behage

Hr. Amtmanden at indlade sig i Underhandling med

vedkommende Eiere, samt i sin Tid indberette Udfaldet

til Kammeret: disse Gaarde ere: Kelilstader paa Vollum

inden Eydar Kirkesogn i Sonder-Mule Syssel, med eller

uden Hjaleie, og Bolsladarhlid inden Hunevands Syssel.

— Rentekammeret den 20. Junii 1812.

:

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Stephan 20. juni.

Stephensen, ang. Salg af det kongelige Jorde-

gods i Vester-Amtet. Khavn den 20. Juni 1812.
— Rentek. Isl. Cppieb. 1, Nr. 836.

Kammeret har, paa Grund af flere derom gjorte

Forestillinger, og efter at have bragt i Erfaring den

fordeelagtige Indflydelse, som Ejendommens Overdra-

gelse af Kongens og andet offentligt Gods i Island har

haft, saavel paa Jordenes Forbedring som Opsiddernes

Vilkaar, besluttet at lade nogle smaae Ombudders Jor-

der, samt enkelte Gaarde og Gaardsparter af H. Maj.u

Gods i Aar og fremdeles til Forsbg opbyde ved offentlige

Auctioner, hvoraf endeel, foruden de samlede Forpagt-

mnger i Strandé Syssel og Sneefjeldsnæs Syssel, haves
inde.n V ester-Amtet, nemlig: af Arnestappens Ombud i

Sneefjeldsnæs Syssel folgende Gaardsparter: Knarar-

Lunga den Halve, Guluskalar den Halve, Keflavik den
Halve, Efre-Laa den Halve, Laakot den Halve, Berserks-
eyri den Halve, Drapuhlid den Halve og Hildsey (der-
imod inddrages under bemeldte Arnestappens Ombuds
Administration Skogestrands Jorder, beliggende i samme
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1812. Syssel, saasnart disse blive fæsteledige), Drangsvik (=
20. Juni. Drångavfk) af Thingbre Klosters Gods i Strande Syssel,

,Thorgeirstadahlid den Halve, og Kido i Dale Syssel,

Steinanes, samt Odejordene Maaberg, Kluka og Grbf i

Bardestrands Syssel, hvorimod Gaarden Feigsdalur indtil

videre forbliver usolgt. Til at afholde Auctionerne over

1 foranforte Jordegods med de derpaa værende Qviider
i

maa vi derfor tjenstlig anmode Hr. Amtm. om at ville

meddele vedkommende Sysselmænd de fornbdne Ordres,

samt paasee, at det hoieste Bud, der bor skee paa

Kammerets Approbation, og paa de Gonditioner, at Va

Deel af Kjbbesummen udredes strax, efter at Vedkom-

mende ere blevne underrettede om Approbationen, men

de bvrige 9
/3 Dele i paafbigende 6 Aar med Ve Deel

aarlig, stedse tilbydes Leilændingen
,

ligesom bemeldte

hoieste Bud ved bortsælgende Gaardsparter tilbydes

Eieren af den bvrige Deel af Jorden, og ubebyggelige

Odejorder den disse nærmest beliggende Jords Eier. —
Med de hertil jndsendende Auctions- Forretninger* fra

hvert Syssel forvente vi tillige Hr. Amtmandens Betænk-

ning over de gjorte Buds Antagelighed paa enhver sær-

skilt Jord. Foruden de fra Salget undtagne Jorder,

hvorom der i sin Tid kunde blive Spbrgmaal, om og

hvorvidt de skal udlægges til Brugsjorder for kongelige

Embedsmænd, eller til andet offentligt Brug, ere der

fire Selveierjorder inden Vester-Amtet, som endvidere

behbves i samme Oiemeed, om hvis Overdragelse enten

ved Salg eller Mageskifte med nogle af de bortsælgende

Jorder eller med Jorder af det bvrige Kongens Gods

inden Amtet, det maatte behage Hr. Amtm. at indlade

sig i Underhandling med vedkommende Eier, og hvis

disse Gaarde blive at erholde, da derom gjbre Indbe-

retning til dette-Kammers nærmere Overveiende. Disse

Gaarde ere: Stora -Holt inden Stadarhols Thingsogn i

Dale Syssel; Reykholar foruden Hjaleie i Berefjords

Thingsogn og samme Syssel; Kirkjubol i Melgraseyre's

Rep inden Isetjords Syssel, og Sydri-Gardar, med eller
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uden Hjaleier, inden Stadarstads Præstekald i Sneefjelds- 1812.

næs Syssel. Rentekammeret den 20. Junii 1812. _ '
.

J 20. Juni.

Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden i 27> Juni

Sonder-Amtet , Castenschjold
,
ang. Vestmannfie

Syssels særskilte Bestyrelse. Khavn den 27.

Juni 1812. — Rentek. Isl. Copieb. 1, Nr. 857.

Paa dette Kammers allerund. Forestilling har det

allern. behaget Hans Majestæt under 20. d. M. at resol-

vere saaledes:

uVi ville i Naade have Sysselmand i Vestmannbe

Syssel under Sonder-Amtet i Island, John Thorlevsen,

efter sin Ansbgning entlediget fra dette Embede, og

derhos allern. have ham forundt en aarlig Pension af

30 Rd. af den almindelige Pensions-Fond."

Hvilken H. Maj.u allern. Resolution tjenstl. commu-

ceres Hr. Amtm. til Underretning og videre behagelig

Rekjendtgjorelse for Sysselmand Thorlevsen. Og da

vi, paa Grund af Oens betydelige Afstand fra Fastlandet,

og den deraf flydende vanskelige Cornmunication imel-

lem denne O og Fastlandet, finde Retænkelighed ved

efter Deres Forslag i Skrivelse af 2. August f. A. at

combinere delte Syssel med Rangervalle Syssel, saa

maa vi overlade til Hr. Amlni. indtil videre at consti-

tuere en Mand til at forestaae Embedet. Rentekammeret
den 27. Junii 1812 ^

Synodal-Beslutning ang. Contribution til Præste- 10. juii.

Enker af Præstekaldene Stadr og Gilsbakki. Rvik
den 10. Juli ' 1812. -ri Uddrag af Synodalforsamlin-

') s. D. Cornmunication af samme kongelige Resolution til

Landfogden, Justitsraad Frydensberg (Copieb. sst. Nr.

858). y
. ,
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1812. gens Forhandlinger i Magnus Stephensens Haandskriftsamling

* - paa Universitets-Bibliotheket i Khavn, Nr. 35. 4*°, S. 329—330.
10. Juli.

6skaoi biskupinn Synodal -réttarins stabfestfngar é

hans råbstofun.: 'I) ab Gufudals prestakall, ryrnab svo

mjog vib skribufoll å heimastab og kirkjujarbir, ab inntekt

kallsins nti ei framar nær 30 rikisdolum, frfi.st fyrir 54 sk.

åliggjandi titsvari til fatækustu prestae^kna, hvert titsvar

aptur, eptir reskr. af 15. Junii 1774, leggist hér eptir

a Stabar prestakall å Reykjanesi. — 2) ab Hvamms
prestakall i Myra syslu, stérkostlega skemrnt 1808 af

skrioufdllum , svo presturinn varb })aoan ab flyja, fnist

fra åliggjandi 36 sk.' utsvari til sbmu, hvert titsvar hér-

eptir leggist a Gilsbakka kali, eptir sama k6ngsbréfi,

vegna j)ess vibauka })ab vænla ma vib Htisafells aftbku.

— Hvorttveggja sairij)ykkti og stabfesti Syriodal-rétturinn.

io. juii. Synodal - Beslutning ang. den nordlandske

Geistligheds Moder i Synodalforsamlingen. Reykja-

vik 10. Juli 1812. — Efter Uddrag af Synodalfor-

samlingens Forhandlinger i Magnus Stephensens Haandskrift-

samling paa Univ.-Bibliotheket i Khavn, Nr. 35. 4*°. S. 330.

Var alitib uaubsynlegt, })ar Flugumyrar Synodus er

-vib sliptanna combination upphafinn, ab préfastar ur

Skagafjarbar og Htinavatns syslum mæti årlega i Synodo,

en préfastar i Eyjafjarbar syslu annabhvort år ^ann 10.

Julii i Reykjavik, J)å forfdll ei banna sjélfir, ellegar fyrir

hérabsprest J^eirra, sem fullmektugan J>eirra: — til råb-

færingar um geistleg efni og embættisverk.

\

15. juii. Kongelig Resolution ang. Tillæg til Gomptoir-

hold for Stiftamtmanden , Amtmændene og Land-

fogden i Island m. v. Frederiksberg den 15.

Juli 1812 1
. — I Eentek. Forestilling 2. Juni foreslaaes, i

) Rentek. Skriv. 20. April 1813.
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Anledning af en af Geheime-Statsminister Schimmelmann efter 4812.

kongelig Befaling 3. Januar 1812 udarbeidet Forslag til For- v—

—

bedring af nogle Embedsmænds Kaar, at Stiftamtmændene og ^* Juli.

Amtmændene i Danmark, Norge og Island, samt Amtsforvaltere

og Fogder maatte erholde Tillæg i Gage, under Navn af Comp-

toirholdspenge
,
nemlig for Islands Vedkommende:

<4Stiftamt-

mands-Embedet i Island 100 Rdlr. Toldspecies og Amtmændene

i Island: Castenschjold for Sonder-Amtet, Stephensen for Vester-

Amtet og Thorarensen for Nord- og Oster-Amtet, hver lige-

ledes 100 Rd. Toldspecies ; eller tilsammen Toldspecies 400 Rd.* >

,

samt ligeledes Landfogden 100 Rd. Toldspecies. — Rentek. s

Danske Relat. og Resol. Prot. 1812, B, Nr. 248. — Uddrag.

Vi ville allem. have Stiftamtmændene og Amtmændene
i Vore Riger Danmark og Norge, saml i Island

.
og Landfogden i Island, foruden den dem lige med

andre Vore i Dansk Couranl' lonnede Embedsmænd
bevilgede Gage-Forogelse, forundl til Conloirhold de

for enhver især af Vort Rentekammer allerund. fore-

slaaede Tillæg, tilsammen 24,270 Rd. Toldspeeies aar-

ligen uden al Afkortning af Vor Kasse Derhos

bifalde Vi allern., at samtlige disse Tillæg maae be-

regnes fra samme Tid, som de Embedsmændene i Al-

mindelighed bevilgede Gage -Forbedringer, og at i de

Embeder, hvori Vacancen efter den Tid er indtruffen,

Formændene eller deres Arvinger maae tage forholds-

mæssig Deel med Eftermændene i Tillæggenes Belbb

for den forbigangne Tid Frederiksberg dei\15.
'

Julii 1812 k ./•;

Cancellie - Skrivelse til den kongelige interi- m> kil

mistiske Stiftsbestyrelses-Commission paa Island,

ang. Tiendens Nedsættelse af Gaarden Stafnes.
—

- ) Resolutionen er, saavidt de islandske Embedsmænd an-
gaaer, communiceret Stiftamtmanden, Landfogden og begge

Amtmændene ved Rentek. Skriv. 20. April 1813 (see denne
paa sit. Sted). '

b% •

• as
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812. KhaVQ den 25. Juli 1812. — Canc. 1. Dep. Brevb.

1812, 'Ur. 1907.
. Juli.

Det kongelige Rentekammer har tilstillet Gancelliet

en dertil indkommen Ansogning fra Eierne af den Hans

Majestæt forhen tilhorende Jord, Stafnes i Guldbringe

Syssel under Sonder-Amtet paa Island, H. Wilhjalmsen

og Erlendur Gudmundssori, hvori de, paa Grund af be-

meldte Jords Forringelse, anholde om Nedsættelse i

den af dem efter Jordens Dyrhed svarende Tiende af

samme; hvorhos Kammeret har yttret, at Samme, hvad

Kongens Andeel af bemeldte Tiende betræffer, finder

det billigt, al samme ansættes til 15 Fisk, aarlig. —
1 Anledning heraf skulde Cancelliet tjenstl. tilmelde

den kongelige interimistiske Stiftsbestyrelses-Gommission

paa Island, til fornoden Efterretning og videre Bekjendt-

gjbrelse, at det, efter de oplyste Omstændigheder, bi-

faldes, at Tienden af den ommeldte Jord ansættes i

Forhold til Jordens nærværende Beskaffenhed, og ned-

sættes til, foruden Qvilder, 15 Fiske om Aaret til hver

Tiendetager. Det kongelige Danske Cancellie den 25.

Julii 1812.
% *

'le^ ,
- ^

I

August. Rentekammer-Plakat ang. Fritagelse for Arve-

Afgift af visse Stervboer. Khavn 18. August

1812. — Denne Plakat er udkommen i Original paa Islandsk

og Dansk, og publiceret ved Landsoverretten i Island den 2.

August 1813, samt i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1814. —
Den islandske Text: særskilt Original - Aftryk med Under-

skrifter, hos Schultz, 2 Bl. i 4*°. — Den danske Text:

Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1812, S. 299;

Schou XVI, 144. Coll. Tid. 1812, S. 574.

O pib bréf fyri konungsrikin Danmbrk og Norveg

, meb undirliggjandi londum, åhrærandi, ab })au bu, hverra

gjorvoll formegun, ao skuldum frådregnum, éi hleypur

til 100 rikisdala, ei Jnirfi ab svara l^eirri meb tilskipan

af 8. Febr. 1810 uppåbobnu afgift af arfi.
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Hans koniingligu Hatignar til Danmerkur og Nor- 1812.

vegs &c. &c. Præsident, Directeur, Depulerabir og Til-
^JPXigust

skipabir i Rentukammer-Collegio, gjora hérmeb vitanlegt:

ab Hans koniingliga Håtign hefir J>ann 12. {)essa mån-

abar allranåbugast ålyktab, ab f>au b\i, hverra gjbrvoH

formegun, ab frådregnum skuldum, ei hleypur til 100

rikisdala, ei })urfi framvegis ab svara Jjeirri meb tilskipan

af 8. Febr. 1810 i konringsrikjunum Danmark og Nor-

vegi meb undirliggjandi lbndum uppébobnu V« procento

afgift af arfi. — Rentukammerit J)ann 18. Augusti 1812.

Plakat for Kongerigerne Danmark og Norge med

underliggende Lande,
,
om, at de Boer, hvis hele be-

holdne Formue er under 100 Rd., skulle være fritagne

for den ved Forordniugen af 8. Febr. 1810 paabudne

Vs Procent-Afgift af Arv.

Hans kongelige Majestæts til Danmark og Norge &c.
,

Præsident, Directeur, Deputerede og Tilforordnede i

Rentekammer- Gollegio bekjendtgjbre herved: at Hans

kongelige Majestæt har under 12. i denne Maaned allern.

resolveret, at de Boer, hvis hele beholdne Formue er

under *00 Rd., skulle være fritagne for den ved For-

ordningen af 8. Febr. 1810 i Kongerigerne Danmark
og Norge med underliggende Lande paabudne Pro-

cent Afgift af Arv. — Hvorefter de Vedkommende sig

have at rette. — Rentekammeret den 18. August 1812.
i

* -

Reskript til Biskoppen over Island, ang. Ned- 21. August,

læggelse af Kirkerne paa Husafell og Kaimans-

tunga. Khavn den 21. August 1812. - Canc. 1..

Depart. Registr. V, 19H>-192 (1812, Nr. 344). P. Pétursson,
Hist. Eccl. Island., S. 216—217.

Frederik den Sjette &c. V. G. Os er allerund. '

bleven foredraget et af dig til Vort Danske Cancellie'
indgivet Forslag, hvori du andrager, at det ved Sogne-

28*

S
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1812. præsten John Grimsens dødelige Afgang ledigblevne

21. August. Husafeli, Aas og Kalmanstunge Præstekald udi Vort Land

Island , hvis Folkemængde er meget ubetydelig, kan

ansees for overflødig, og at du holder det for rigtigst,

at det bliver nedlagt og dets tre Sogne herefter forenes

med Reykholt og Gilsbakke Sognekald, samt at du, i

Haab at dette dit Forslag allern. bifaldes, haver for-

anstaltet Husafeli Kirke, som aldeles brøstfældig, bort-

solgt for 70 Rd. 79 Sk. — Efter at Vi allern. have

overveiet denne Sag med samtlige dens Omstændigheder,

saavel som de af Vort Danske Cancellie og Vort Rente-

kammer derover gjorte Bemærkninger, give Vi dig her-

ved tilkjende, at Vi hermed allern. ville have fastsat

og anordnet: -

1) Husafells Præstekald skal ophæves, Kirken sam-

mesteds nedlægges og Sognet henlægges til Annex-

kirken paa Aas, hvor Gudstjenesten forrettes hver

tredie Helligdag af Præsten til Reykholt. — 2) Salget

af Husafells Kirke bifalde Vi, og approbere herved det

for samme gjorte Bud, og ville Vi, at Kjøbesummen

skal anvendes til at godtgjdre Præsten til Reykholt,

Provst Eggert, hans ved dette Kalds Modtagejse lidte

Skade. — 3) Kirkens Ornamenter og Instrumenter skulle

deles imellem de fattigste Kirker i Borgerfjords Provstie,

ligesom og dens Klokker skal henlægges til de Kirker

inden Herredet, som Provsten, eftér Gorrespondence

med Stiftsøvrigheden, anseer for at trænge mest dertil.

— 4) Den beneficerede Jord Husafeli skal lægges til

Reykholts Kirke, og de tvende Husafells Kirke tilhørende

Jorder til Gilsbakke Præstekald; dog skal Enken efter

fornævnte afdøde Præst Grimsen til Husafeli nyde Halv-

delen af disse Jorder, saa længe hun forbliver i enlig

Stand. — 5) Præsten til Reykholt skal nyde, foruden

Lammefoder, Tiende, Dagsværker m. m. af det saaledes

' combinerede Aas og Husafells Annex-Sogn, ligesom

forhen Præsten til Husafeli, de halve Smørleier af de

Kirken paa Aas tilhorende Qvilder. — 6) Kalmanstunge

1
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21. August.

Annexkirke skal nedlægges, og Sognet henlægges -til 1812.

Gilsbakke, samt førstnævnte Kirke overlades Proprie-

tairen til Gaarden Kalmanslimge, for dermed at afkorte

Noget af Kirkens Gjeld til ham. — 7) De 4 Kalmanstunge

Kirke tilhorende Qvilder skulle som forhen forblive paa

samme Gaard, og Præsten paa Gilsbakke, ligesom for

hin til Husafell, oppebære deraf de halve Smbrleier in

natura, eller i Penge, efter den gængse Friis i Landet.

Derefter du dig allerund. haver at rette, og Vedkom-

mende Sligt til Efterretning at tilkjendegive. Befalende

(fcc. Givet i Vor kongelige Residentsstad Kjbbenhavn

den 21. August 1812.

Reskript til den kongelige interimistiske 26. August.

Bestyrelses-Commission af Islands Stifts-For-

retninger, ang. Skifter efter civile Embedsmænd
i Island. Frederiksberg den 26. August 1812.
— Publiceret ved Landsoverretten i Island den 2. August 1813.

— Canc. 3. Depart. (Norske Justits-Depart.) Registr. V, 228.

Cl 812, Nr. 675).

- Frederik den Sjette &c. V. G. Os er af Vort Danske

Cancellie allerund. foredraget, at det ei alene er meget

besværligt for Amtmændene paa Vort Land Island, at y

forrette Skifter efter Vore der ansatte civile Embeds-
mænd, hvilket hidtil allern. har været dem paalagt,

men at det tillige undertiden bevirker Ophold i Skifte-

behandlingen, da lang Tid kan medgaae inden vedkom-
mende Amtmand erholder den fornodne Underretning
om Dødsfaldet. — 1 Anledning heraf, samt overeens-

stemmende med det af eder i den Henseende indgivne

Forslag, som af Vort Danske Cancellie er bleven Os
s

allerund. foredraget, give Vi eder hermed tilkjende. at
Vi allern. ville have fastsat, at Skifter efter civile Em-
bedsmænd paa Island for Fremtiden skulle forreUes af
den nærmest boende Sysselmand, dog saaledes, at

Stiftamtmanden,
i Tilfælde af en Amtmands Dod, og

\
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1812. den ældste Amtmand naar Stiftamtmanden ved Doden

26

-

*AugusT
s^u'^ e a fgaae

)
saasnart de ere blevne underrettede om

saadanne Dødsfald, beordre den Sysselmand, som dertil

maatte ansees dueligst, til at tage slige Boer under

Behandling. Derefter 1 eder allerund. have at rette, og

den videre fornodne Foranstaltning i Overeensstemmelse

dermed at lade foie. Befalende &c. Frederiksberg den
'26. August 1812. '

*

.4

4. septbr. Reskript til Biskoppen over Islands Stift,

ang. Refstad Kirkes Nedlæggelse. Frederiksberg

den 4. Septbr. 1812. — Canc. 1. Depart. Kegistr. V,

195 (1812, Nr. 359). — P. Pétursson, Hist. Eccl. Island., S.

217—218; :ailfl|jAO; t\$*l \U

Ær^lic* I t^^L' 7* f f
1 **f * " ^CTftT^«**'***' ***V* ri is-lim i-r ±£Lf±£i

Frederik den Sjette &c. V. G. Os er af Vort

Danske Cancellie allerund. bleven foredraget, at det

ved allerli. Reskr. af 4. November 1796 er fastsat, at

Kirken paa Refstad i Nordre-Mule Syssel udi Vort Land

Island skulde forflyttes til Gaarden Krossavik i samme

Sogn, og paa Grund af Refstades Kalds Ringhed ikke

for Eftertiden udgjore en Hovedkirke, men blive en

Annexkirke til Hof Præstekald i Våpnefjorden • samt at,

paa Grund af denne Bestemmelse, Eieren af Gaarden

Krossavik, forrige Sysselmand Gudmund Petersen, hvem

Hovedforpligtelsen af Kirkens Flytning og Opbyggelse

paaligger, i en til bemeldte Gollegium indkommen An-

sogning, hvorover du har afgivet din allerund. Betænk-

ning, har anholdt om, at Gaarden Fagredalur, hvis Ind-

komster forhen ere tillagte Præsten for Refstad Kald,

, maatte overdrages ham, for dermed at bestride Om-

kostningerne paa Kirkens Flytning, men at nu en Annex-

kirke i Vapnefjorden ansees for at være aldeles over-

flødig siden Veien -er ubetydelig fra enhver af dette

Annexes Sognegaarde til Hovedkirken Hof, og at altsaa

den allern. befalede Flytning af Kirken vilde foraarsage

' unyttige Omkostninger, ligesom ogsaa Sognemændene
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eenstemmigen have yttret det Onske, at denne aldeles 1812.

forfaldne Annexkirke ikke maatte opfores. Paa Grund "rTr^T"r
x 4. Septbr.

heraf har Vort Gancellie allerund. foreslaaql, at foran- >

forte allern. Reskript maatte blive tilbagekaldt, og Kirken

paa Refstad nedlagt. Efter at Vi have overveiet denne .

Sag. tillige med de af Vort Rentekammer og de af den

interimistiske Stiftsbestyrelses Gommission i Island i den

Anledning gjorte Bemærkninger, give Vi dig herved

tilkjende, at Vi hermed allern. ville have Reskr. af 4.

November 1796, angaaende Refstades Kirkes Forflyttelse,

til Krossavfk, tilbagekaldt, samt at Vi derhos tillade, at

bemeldte Kirke maa nedlægges, og dens Eiendomme

og Jorder, saavel som fornævnte Præsten i Refstad

hidtil beneficerte Gaard Fagredalur, overdrages Hofs

Sognekald. Derefter du dig allerund. haver at rette,

Æg Vedkommende Saadant til Efterretning at tilkjende-

give. Befalende &c. Givet paa Vort Slot Friderichs-

berg den 4. Septbr. 1812.
* '

Reskript til det Danske Cancellie, ang. Be- 12. Oktbr.

myndigelse for dette Collegium til at afgjore

adskillige Sager ad mandatum. Frederiksberg den

12. Oktbr. 1812. — Original i Canc. 2. Departem.

Forestillinger 1812, Nr. 952. Coll. Tid. 1815, S. 477—479.

Frederik den Sjette &c. Vi ville allern. have Vort

Gancellie bemyndiget til, al maatte herefter, uden derom

at forelægge Os allerund. Forestilling, efter bedste

Skjbnnende afgjore og ad mandatum udfærdige det

Fornbdne i foigende Sager, nemlig:

1) angaaende Ægteskabs Ophævelse, naar de be-

falede trende Aar fra Skilsmissen i Henseende- til Bord

og Seng aldeles ere forlbbne, samt den Ovrigheden og

vedkommende Sognepræst ved Resol. af 22. Januar

1796 og Vor For. af 18. Oktbr. f. A.. paalagte Mægling

iagttages, saavel som og naar Ægtefolkene have tilveie-

bragt de befalede Attester om deres i Separationen
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812. forte anstændige Vandel, forsaavidt de enten begge,

Oktbr. eller en af dem, tillige maatte ansbge Tilladelse til at

indgaae andet lovligt Ægleskab. — 2) Angaaende Ægte-

skab i forbudne Led, i de Tilfælde, hvor der efter

Forordn, af 23. Maji 1800 kan ventes Qispensation,

; men hidtil ikkuns ved allerhoist umiddelbar Bevilling.

— 3) Angaaende Faldsmaalsboders enten aldeles Efter-

givelse eller Nedsættelse !

. — 4) Angaaende Eftergivelse

og Formildelse i Straffen for Leiermaal, enten simpelt

eller qvalificeret, naar Gancelliet skjonner, at samme

efter Omstændighederne kunde afsones med Fængsel

paa Vand og Brod indtil 7 Dage; — og 5) Angaaende

Formildelse i Straffen for Hoer, enkelt, dobbelt og gjen-

. taget, i alle de Tilfælde, hvor Gancelliet efter Omstæn-«

dighederne skjonner, at samme kunne afsones med

Fængsel paa Vand og Brod i 7 Dage, 2 Gange 5 Dage,

2 Gange 7 Dage og indtil 3 Gange 5 Dage; ligesom

og Horstrafs aldeles Eftergivelse i de Tilfælde, hvor

Forbon maatte vorde nedlagt fra den uskyldige og for-

' nærmede Ægtefælles Side. — Ligeledes ville
1

Vi allern.

have Vort Cancellie bemyndiget til at maatte bestemme,

hvorvidt de i forbemeldte Sager ad mandatum udfær-

digende Bevillinger kunde være at forunde Vedkommende

mod- Erlæggelsen af modererede Gebyrer, gratis eller

aldeles gratis. — Endeligen ville Vi allern. have Vort

Cancellie overdraget at meddele Vort slesvig-holstenske

Cancellie denne Vor allerhbieste Resolution til allerund.

Iagttagelse, forsaavidt samme, kan finde Anvendelse

paa de under dette Collegii Ressort henhorende Sager.

Befalende Eder Gud! Givet paa Vort Slot Frederiksberg

den 12. Oktbr. 1812.

')^Denne Bemyndigelse er udvidet ved kgl. Resol. 23. Juni

1815 til ogsaa at gjelde for de i D. L. 3 3—1 ommeldte

Faldsmaalsbeder. Coll. Tid. sst. 481.
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Kongelig Resolution ang. Bemyndigelse for jS12 -

Cancelliet til ad roandatum at bevilge Ægteskabs ie. Novbr.

Ophævelse m. v. Khavn den 16. Novbr. 1812.

— I Anledning af en Ægteskabssag fra Danmark. — Canc. 2.

Depart. Forestill. 1812, Nr. 546. Coll. Tid. 1815, S. 479.

i

Vi ville allern. have Ægteskabet mellem N. N. og

N. N. aldeles ophævet, og ham tilladt at indgaae andet,

lovligt Ægteskab ; derhos ville Vi allern. have Vort Gan-

cellie bemyndiget til, ogsaa i saadanne -Tilfælde, ved

Bevilling ad mandatum at ophæve Ægteskabet mellem

Personer, der have levet separerede i fulde tre Aar,

naar den af Ægtefællerne, hvis Opholdssted ikke vides,

er bleven 3 Gange efter hinanden med 6 Ugers Varsel

indkaldt i den Danske Statstidende og Stiftels Avis,

men ikke efter en saadan Indkaldelse har meldt sig.

Kjobenhavn den 16. Novbr. 1812.

Cancellie - Skrivelse til den kongelige interi- 28. Novbr.

mistiske Bestyrelses - Commission for Islands

Stifts -Forretninger, ang. Oversættelse af Vacci-

nations-Anordningerne. Khavn den 28. Novbr.

1812. — Canc. 3. Depart. (Norske Justits-Depart.) Brevb.

1812, Nr. 3849.

Da Cancelliet, med Hensyn til hvad den kongelige

interimistiske Bestyrelses-Commission for Islands Stifts-

Forretninger i behagelig Skrivelse af 21. August d. A.

har yttret, maa ansee den ved dette Collegii Skrivelse

af 24. Marts d. A. befalede Oversættelse i det islandske

Sprog af Vaccinations-Forordningen af 3: April 1810,

saavel som Plak. af 19. Novbr. f. A., for unbdvendig,
saa skulde man til behagelig Underretning herved
tjenstl. melde, at denne Oversættelse kan bortfalde, og

undlader man ikke derhos efter Forlangende at frem-
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1812. sende 24 Exemplarer af Plak. af 19. Novbr. f. A. —
^Tnovdt. Det kgl. Danske Cancellie den 28. Novbr. 1813 *.

# -

28. Novbr. CancelHe-Skrivelse til Biskoppen over Island,

ang. Hof Kirkes Opbyggelse. Khavn den 28.

: Novbr. 1812. — Canc. 1. Departem. Brevb. 1812, Nr.

3086.

Deres Htfiærv. har under 20. August sidsti. tilstillet dette

Collegium Gjenpart af en i Aaret 1807 hertil indsendt men

ei indkommen Ansbgning fra Præsten til Hov i Norder-

Mule Syssel, Hr. Provst Gultorm Thorsteinsen, hvori han

anholder om et Bidrag af 150 Rd. til Hov Kirkes Opbyg-

gelse m. m. — Da denne Sag allerede er afgjort ved

det under 4. Septbr. d. A. udfærdigede allerh. Reskript

til Deres Hoiærv., saa skulde Cancelliet blot tilmelde

Deres Hoiærv., at der ikke haves Noget imod, at Hov

Kirkes Tag og Vægge, saaledes som Deres Hoiærv. har

indstillet, opfares af Gronsvær, for at lette Bygnings-

Omkostningerne. Det kongelige Danske Cancellie den

28. Novbr. 1812.

l
~) s. D. Canc. Skriv, til Vaccinations-Commissionen i Kjftben-

havn, hvori den underrettes herom (Brevb. sst. Nr. 3840).

— I en af Stiftsbestyrelses-Commissionen i Island fra Etats-

raad Magnus Stephensen indhentet Erklæring, dat. Indre-

holm 6. August 1812, hvorpaa denne Resolution er grun-

det, blev forestillet, at ved Bogtrykkeriet i Island havdes

intet Trykpapir, og kunde ikke erholdes uden til overdrevent

hb'ie Priser, hvorfor Stephensen foreslaaer, enten at det

fornbdne Papir maatte foranstaltes' anskaffet og opsendt,

eller at Oversættelsen maatte blive trykt i Kjobenhavn,

efter først at være opsendt til Landsoverrettens Revision ;

idet han iovrigt bemærker, at de vigtigste Artikler af For.

3. April 1810 ere optagne i den af ham udgivne uHand-

b6k fyrir hvem mann", som allerede havde faaet betydelig

Udbredelse i Landet.
f J Å' i æ mm 1 I
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Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, *812.

ang. Forandring af Setberg Kirkes Bygnings- 2Tno7d^

maade. Khavn den 28. November 1812. —
Gane. li Depart. Brevb. 1812, Nr. 3085.

Ved Skrivelse af 20. August sidsti. har D. Hbiærvr

anholdt om dette Collegii Approbation paa den Tilla-

delse, som De har givet Sognepræsten til Setberg, Provst

Thorgrimsen, at opbygge Setberg Kirke paa den i Is-

land brugelige Maade, med Tag og Vægge af Grbnsvær.

— 1 denne Anledning skulde Cancelliet herved tjenstl.

tilmelde Deres Hoiærv. . at man paa Grund af de op-

lyste Omstændigheder ikke har Noget herimod at erindre.

Det kongelige Danske Cancellie den 28. Novbr. 1812.

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, 28. Novbr.

ang. Kirkernes Vedligeholdelse. Khavn den 28.

Novbr. 1812. — Publiceret i Synodalforsamlingen i

Reykjavik i Juli 1814. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1812, Nr.

3082.

I Anledning af den af Deres Hoiærv. under 16.

August sidst), hertil indsendte Beretning om Kirkernes'

Tilstand paa I,sland i forrige Aar, skulde Cancelliet her-

v«d tjenstl. anmode Deres Hoiærv. om behageligen at

ville drage Omsorg for, at de brbstfældige Kirker sam-

mesteds snarest muligt blive istandsatte. Det kongelige

Danske Gancellie den 28. Novbr. 1812.

I

Reskript til samtlige Biskopper
,

ang. Mini- 1. Decbr.

sterialbogernes Indretning. Khavn den 1. Decbr.

1812. — aee under 11. Decbr. 1812.

Cancellie - Skrivelse til samtlige Overovrig- Decbr.

heder paa Island og den kongelige interimistiske

/
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1812. Bestyrelses -Commission af Islands Stifts-For-
5. Decbr.

retninger, ang. Appel af Domme over Umyndige.

Khavn den 5. Decbr. 1812 1

. — Canc. 3. Depart.

(Norske Justits -Departem.) Brevb. 1812, Nr. 3923-3926. —
Commuriiceret Landsoverretten ved Stifts -Skrivelse 7. August

1813, hvilken Skrivelse er bekjendtgjort ved bemeldte Lands-

overret den 6. September s. A. — Fogtm. "VII. 3, 2. H.,

S. 346.

P. M. lfblge Forordn, af 2. November 1798 maa

ingen Dom, hvorved en Umyndig er tilhinden legemlig

Straf af den Natur, at Appel kan finde Sled, fuldbyrdes,

forinden den af vedkommende Ovrighed er indsendt

til Gancelliet, hvis Pligt det er at paaskjbnne, om den

skal indankes lil hbiere Ret, eller ikke. — Imidlertid

har Hans Majestæt, i Betragtning af den lange Tid, der

kan medgaae inden Cancelliets Resolution i ovenmeldte

Henseende kan erhverves, hvilket forlænger de Tiltaltes

Arrest og foraarsager det Offentlige Udgifter, allerede

under 24. April 1809, forsaavidt Norge angaaer, bifal-

det en provisorisk Forandring, i Henseende til forbe-

rbrte Lovbestemmelse, saaledes, at det indtil videre

maa overlades vedkommende Overøvrigheder i Norge

i slige Tilfælde at paaskjbnne, hvorvidt Appel af de

afsagde Domme bor finde Sted, eller ikke, og at foran-

stalte saadan Indankning, naar dertil maatte findes

grundet Anledning, hvilken allerh. Resolution er com-

municeret ved dette Collegii Circulaire- Skrivelse af 9.

Maji næstefter. — Da de Grunde, der foranledigede

denne allerh. Bestemmelse, for Tiden endnu i hbiere

Grad tale mod deslige Dommes Indsendelse hertil . fra

Island, saa skulde man herved tjenstl. melde (Tit.) til

behagelig Efterretning for Fremtiden, at ovennævnte

delte Collegii Circulaire - Skrivelse indtil videre ogsaa

bor være gjeldende for Island. Det kongelige Danske

Cancellie den 5. Decbr. 1812.

') Plak. 3. Juli 1822.

•i

i
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Cancellie-Plakat før Danmark og Norge, ang. iM&

Omgangsmaaden med Hittegods paa Landet. KhavnJlJi^;
den 5. Decbr. 1812. — Denne Plakat er ikke bestemt

for Island, og findes ikke heller der at være publiceret, men

optages her i Forbindelse med Canc. Plak. 8. Juni 1811, da

den ogsaa formentlig er kommen til Anvendelse i Praxis. —
Canc. 2. Depart. Registr. XIII, 243 (1812, Nr. 1808). Original-

Aftryk hos Schultz. Qvart-FoiT. for 1812, S. 398; Schou

XVI, 198. Coll. Tid. for 1812, S. 788—789.

Plakat for Danmark og Norge, angaaende Omgangs

maaden med Hittegods, som findes paa Landet.

Ligesom det ved Plakat af 28. September 1767 for '

Kjobenhavn er fastsat: — uat Hittegods skal bevares

paa Politiekammeret, og der annoteres, hvor og af hvem
det er fundet, samt derfra publiceres baade i Avisen

og ved en skreven Plakat; — at Eieren, naar han ind-

finder sig og fra Ptilitiekammeret bliver udleveret det

Fundne, skak betale en liden Douceur i Findeion efter

Værdien. Omstændighederne og Politiemesterehs Sigende,

foruden hvad Bekjendtgjbrelsen har kostet at indfore i

Avisen; samt endeligen: — at det Fundne, naar ingen

Eier deraf indfinder sig inden Aar og Dag, skal bort-

sælges for Politiekassens Regning, og Finderen i saa

Fald gives Vn Deel deraf i Findelon"; — Saaledes har
,

Hans Majestæt, ved allerhoieste Resolution af 24. Novbr. . ,

sidsti., allern. fastsat, at Bestemmelserne i den oven-

nævnte Plakat af 28. Septbr. 1767, der allerede forhen 1 ere

udvidede til de bvrige Kjobsteder, ogsaa skulle udvides
td at gjelde paa Landet i begge Riger, dog saaledes,

at Oplysningen skal skee fra Prædikestolen og ved op-
*

slagne Bekjendlgjorelser. — Hvilket herved kundgjores
til alle Vedkommendes Efterretning og allerund. Efter-,

levelse. — Det kongelige Danske Gancellie den 5. De-
cember 1812.

') Plak. 8. Juni 1811.
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1812. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

5. Decbr. ang. Overholdelse af Anordningen om Gonfirman-

ders Alder. Khavn den 5. Decbr, 1812. —
Canc. 1. Depart. Brevb. 1812, Nr. 3136.

Deres Hbiærv. har, ved med Skrivelse af 15. Aug.

sidsti. at indsende en Fortegnelse over de i Island i Aaret

\ 1811 Confirmerede, tillige indberettet, at De har givet

tvende Præster af Rangervalle Provstie en alvorlig Irette-

sættelse, samt paalagt dem en Mulkt, fordi de have

antaget TBorn til Confirmation, uagtet disse ikke havde

opnaaet den ved For. 25. Mai 1759 bestemte Alder. —
I Anledning heraf skulde man herved tjenstl. tilmelde

Deres Hoiærv.7 at dette Gollegium bifalder denne Deres

Hbiærv.' Foranstaltning. Det kongelige Danske Gan-
• *

cellie den 5. Decbr. 1812.

ii. Decbr, Reskript til samtlige Biskopper i Danmark

og Norge, samt paa Island, ang. Indretningen

af Præsternes Ministerialbfiger. Kbavn den 11.

i December 1812. — Publiceret i Synodaltbrsamlingen i

Reykjavik 1814, og iovrigt indført i Island efter islandske

Schemata ved Biskop Vidalins Circulairer 23. Marts og 5.

Decbr' 1815. - Canc. 1. Depart. Registr. V, 208^209 (.1812,

Nr. 488). — Reskriptet
v
uden Schemata i Coll. Tid. 1812, 802—

804, og derefter i Fogtm. VII. 3, 338—339, begge Steder under

Datum
tt
l. Decbr." "

f

Frederik den Sjette &c. V. G. Da Vi have bragt

i Erfaring, at Minislerial-Kirkebbgerne, hvilke det i Lov-

givningen er befalet enhver Sognepræst at holde, fores

paa forskjellige Maader, samt at . disse Boger mangle

den Fuldstændighed, som de bor have, i Betragtning af

den Vigtighed, de i samme indeholdte Efterretningen i

saa mange Henseender ere af, ikke alene i geistlige

men ogsaa i borgerlige Anliggender, og Os af Vort

Danske Gancellie er foredragen en allerund. Forestil-
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ling om, hvorledes disse Mangler kunne være at rette 1812,
,

og afhjelpe, og Ministerial-Kirkebogernes Indretning for- H. Decbr.

bedres, saaledes, at de overalt i begge Vore Konge-

riger kunne blive forte paa en bensigtssvarende Maade

efter een og samme Norm, og at af dem for Fremtiden

kunne erholdes alle de Efterretninger, som i Overens-

stemmelse med Oiemédet ved Anordningen om disse

Boger kunne fordres, saavel i kirkelige som i borger-

lige Anliggender. Saa give Vi dig herved tilkjende, at

Vi hermed allern. ville have fastsat og anordnet Fol-

gende: — Kirkebøgerne skulle overalt i Vore Riger

indrettes og fores in duplo, i Overeensstemmelse med
tf

vedhæftede 7 Sehemata. Disse Schemala skulle trykkes,

saa at hver Præst paa vedkommende Kirkes Regning

kunde kjtfbe et indbundet og gjennemtrukket Exemplar,

som forsynes med vedkommende Provstes Autborisation

med Underskrift og Segl, og i hvilket Alt for hele Pa-

storatet af Sognepræsten skal indfores. Ligeledes skal

hver Kirkes Degn, eller den i Kirken fungerende Kirke-

sanger have eet Exemplar for denne Kirke, som ogsaa

bliver bekostet af Kirken og authoriseres af Sogne-

præsten, hvilken .Protokol Degnen eller Kirkesangeren

har at fore under Præstens Opsigt. Vedkommende
Præst og Degn, eller Kirkesanger, skulle i sidste Uge

for Advent, og strax efter Paaske, conferere disse in

duplo forfattede ministerielle Kirkeboger med hinanden,

dog saaledes, at disse Boger ikke maae være nogen
Nat under et og samme Tag, og skulle Provsterne ved
deres aarlige Visitationer have Opsyn med, at disse

Goliationer blive holdte, og derom aarligen gjore Ind-

beretning til Biskoppen. Endelig ville Vi, at Degnen
eller Kirkesangeren skulle tillige, ligesom forhen, fore en

egen Communions-Protokol. Derefter du dig allerund.

haver at rette og Vedkommende Saadant til Efterret-

ning at tilkjendegive. Befalende &c. Kjobenbavn den
Decbr. 4842 1

.

Ved Canc. Circ. 15. Decbr. 1812 til Biskopperne i Dan-
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sceemata til mlnisterialboger.

Nr. 1. F6dte. Mandkjon. [QvindekjSn] l
.

Aar Bar- Daabs Forældrenes Faderens Hvor anfiirt i An-

ft V^Y;^ -' Nr. 06 nets Datum, enten Navn, Stand, Navn, Stand det alminde-
mærk-

Da- fulde i Kirken eller Haandtering og Opholds- lige Jevnfflrel-

lum Navu hjemme og Bopæl i sted ses-Reglster ninger

i

X

* • ~
—

Nr. 2. Confirmerede. Drenge. [Piger]

v S

Confir- Forældrenes Confirmations Dom an- Naar Hvor anfOrt

matens eller Husbondens, Alder efter Dag gaaende og af i det alminde-
Nr. Navn og Pleie-Forældre- og Datum, Kund- hvem lige Jevn-

Opholds- nes Navn og udviist ved skab og vacci- fOrelses-

sted Opholdssted D6be-Attest OpfOrsel nerede Register

Nr.

•

* * *

*•
*

Brudgom- Brudens
mensNavn, Navn,

Alder, Alder,

Haand- Haand-
tering og tering og
Opholds- Opholds-

sted sted

Nr. 3. Copulerede.

Om forrettet i

Kirken eller

hjemme, og i

sidste Tilfælde

Bevillingens

Datum

Hvor anfOrt

i det almin-

delige Jevn-

fOrclses-

Register

An-

mærke

ninger

mark, Norge og Island oversendes dette Reskript med Sche-

mata. Canc. 1. Depart. Brevb. 1812, Nr. 3250.

') uMandkj*5n" —
uQvindekj(5n", paa to modstaaende Sider,

men ibvrigt med samme Rubra.
x

*) uDrenge" — uPiger", paa to modstaaende Sider, men

itJvrigt med samme Rubra*
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Nr. 4. Tilgangsliste. Ankomne til Sognet,

Nr. Navn Alder
Haand-
tering

hvorfra
ankommen

hvor anfOrt i det almindelige

JevnfOrelses-Register.

i Mi.
il. Decbr.

Anmwrk-
niuger

Nr. ^. AfgangSliste. Afgangne fra Sognet formedelst Bortreise.

Nr. Navn Alder
Haand-
tering

hvorhen
bortreist

hvor anftirt i det almindelige
Jevjiforelses-Register.

4

Anmærk-
ninger

Nr. 6. D5de. MandkjOn. (QvindekjOnJ

Nr.
DOds-

<lag

Begra-
velses-

dagen

den D5des
For- og
Tilnavn

Stand, Haand
tering og

Opholdssted
Alder

hvor anfGrt 1 det al-

mindelige Jevn-
fOrelses Register

An-
mærk-
nlngcr

Nr. 7. Almindeligt JevnfOrelses-Schema,

Nr.
Nav

net

hvor amort

som
Fodt

som Con-
tirmeret

som Co-
puleret

paa Til-

gangslisten

paa Af-
gangslisten

som
Dod

An-

mærk-

ninger

„Mandkjon" - „QvindekjOn"
, paa to modstaaende Sider

men itfvrigt med samme Rubra.

ru. b. 29



450 Rrskr. ang. Horstraf.

1812.

U.'Dl'cbr.

Reskript til Amtmanden over Islands Vester-

Amt, ang. Formildelse af Horstraf. Khavn den

11. JJecbr. 1812. — Canc. 3. Depart. (Norske Justits-

Depart.) Registr. V, 272b-273 (1812, Nr. 1056) sammenholdt

med Concepten.
f

Frederik den Sjette &c. V, G. Vi give dig her-

med tilkjende, at Vi, efter herom allerund. gjort An-

sbgning og Begjæring, samt i Betragtning af de derved

oplyste Omstændigheder, allern. Ville have Oluv Peters-

datter af Skard i Dale Syssel, under det dig betroede

Amt, eftergivet den Straf, hun for begaaet Hoer efter

Loven har paadraget sig, imod aK hun hensættes i

Fængsel paa Vand og Brod i to Gange syv Dage, een
I

Uge imellem hver Gang. Derefter du dig allerund.

haver at rette og det Fornodne i Overeensstemmelse

»dermed at foranstalte. Befalende &c. Givet i Vor

kongelige Residentsstad Kjbbenhavn den 11. December

1812. [ad mandatum].

il. Decbr. Kongelig Confirmation paa forrige Sysselmand

David Schevings Gavebrev paa Jorden Nedri-

Vadal m. v. Khavn den 11. Decbr. 1812 1
.
—

Canc. 3. Departem. (Norske Justits-Departem. ) Registr. V, 273

(1812, Nr. 1058) sammenholdt med Concepten.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at eftersom hos

Os allerund. er bleven ansogt og begjært Vores allern.

Confirmation paa det af forhenværende Sysselmand i

Bardestrands Syssel under Vester-Amtet paa Vort Land

Island, David Skefing, under 4. Maji f. A. opretlede og

herhos in originali vedhæftede Gavebrev, hvoraf i Vort

Danske Cancellie er indleveret en ligelydende Gjenpart,

da ville Vi dette Gavebrev udi alle dets Ord, Glausuler

og Punkter, saaledes allern, have . confirmeret og stad-

fæstet, . saa og hermed confirmere og stadfæste., dog

*) Canc...Skriv. 19. Septbr. 1829,
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t W -

"
i*

Sjette- og Tiende-Penge, samt al anden Os tilkommende 4842.

Arvefalds-Retlighed i alle Maader uforkrænket, saa og at JT^DecbT
med Odelsretten efter Landsloven forholdes. Forby-

dende <&c. Kjobenhavn den 11. December 1812 *. [ad

mandatum]. '

t

*

Cancellie - Circnlaire til samtlige Biskoppen *6 - De<*r-

ang. Forloveres Pligter. Khavn den Ifr Decbjr.

1812* — Dette Circul. synes ogsaa at være sendt til Island,

da det er bekjendtgjoit i Synodaiforsamlmgen i Reykjavik 1814:

— Canc. 2. Depart. Brevb. 1812, Nr.' 4215\ Original-Aftryk

som „Circulaire", 2 Blade i 4". Cplleg. Tid- 1812, S. 815.

Fogtm. VIL 3, 2. H., S. 352-353.

Ved flere Leiligheder er det bragt i Erfaring, at

Ægtefolk , som leve separerede i Henseende til Bord

og Seng, paa ny indlade sig i Ægteskab, uden at deres

foregaaende Ægteskab lovmæssigen er bleven hævet;

ligesom og, at disses Forlovere, udeu at betænke, om
de Personer, for hvilke de gjbre Forlbfte, ogsaa virke-

ligen ere berettigede til at indgaae i Ægteskab, letsin-

digen lade sig forlede ti) "al give saadant Skudsrnaal —
Gancelliet skulde derfor tjensti. anmode Deres libiærv\

behageligen at ville paalægge samtlige Præstep i N. N.

Stift, nbiagligen at foreholde og forklare dem, der til-

byde sig som Forlovere ved Ægteskabs Stiftelse, hvilke

Forpligtelser de derved paadrage sig, og hvilken Straf

Forordn. 31. August 1695 fastsætter for Forlovere, naar
de Personer, for hvilke de have givet Skudsrnaal, siden

'

') Med Cancellie-Skrivelse 12. Decbr. er Confirmationen til-

stillet Amtmanden over Vester-Amtet i Island (Canc. 3.

Depart. Brevb. \812, Nr. 4089) y og samme D. Under-
retning om Legatet og Confirmationen meddeelt Comp-
toiret for Skifternes og de offentlige Regnskabers Revision
under Cancelliet, samt Biskoppen over Island og den konge-
lige interimistiske Bestyrelses-Commission for Islands Stifts

Forretninger QBrevb. ast. Nr. 4091—4093).

29»

t
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1812. befindes at have været enten gifte eller for nær be-

JJecbr
s ^æ" ,e(^ e me^ hinanden. Det kongelige Danske Oanceilie

den 15. December 1812.

1813. Forordning om Forandring i Pengevæsenet

jlnTar. for Kongerigerne Danmark og Norge, samt

Hertugdømmerne Slesvig og Holsteen. Khavn

den 5. Januar 1813 1
. — Denne Forordning, hvis fuld-

stændige Titel er: „Forordning om Forandring i Pengevæsenet

tor Kongerigerne Danmark og Norge, samt Hertugdømmerne

Slesvig og Holsteen", er publiceret ved Landsoverretten i Is-

land den 2. August 1813, og i Synodalforsamlingen i Reykja-

vik 1814, men dog ikke gjort gjældende i Island, see Canc.

Skriv 24. April 1813
j

jevnf M. Stephensen, Commentatio,

S. 65 Anmærkn. — Canc. 2. Departem. Registrant XIV, 3»

(1813. Nr. 8b). Original- Aftryk. Khavn 1813. 20 Sider.

4«°. Qvart-Forr. for 1813, S. 7-275 Schou XVI, 237—259.

Coll. Tid. for 1813, S. 33-35.

januar. Finants- Collegii Plakat ang. Udbetaling af

Gager og Pensioner m. v. Khavn den 5. Januar

1813. — Denne Plakat, eller det deri indeholdte Reskript,

er ikke publiceret i Island, og af Finants-Coliegium anseet for

at være dette Land uvedkommende, da den foregaaende For-

ordning, 5. Januar 1813, om Pengeforandringen, ikke gjaldt

for Island. Den optages imidlertid her, da Resol. 11. Marts

1813 og 15. April 18J4 udtrykkelig henvise til dens Princip.

Original -Aftryk paa 2 Blade i 4*°. Ikke optaget i Qvart-

Samlingen af Forordninger, men findes i Coll. Tid. 1813, S.

63 -65
5
og hos Schou XVI, 268-269.

Plakat angaaende den fremtidige Udbetaling af Gager,

Pensioner &c. finants-CoIlegium den 5. Januar 1813.

Hans Majestæt Kongen har under Dags Dato til-

stillet Finants-Collegiet et Reskript saa lydende:

Da Vi ved Vor i Dag udkomne Forordning angaaende

l

) Plak. 17. Mai 1813; For. 20. Marts 1816.
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Forandring i Pengevæsenet for Vore Kongeriger og Her- 4813.

tugdommer iblandt andet tillige have fastsat saadanne 5. Januar.

Bestemmelser, hvorved Usikkerheden og Ustadigheden

af Pengenes Værdie i alle faste Betalinger for Fremtiden

kan ophore, i det at slige Betalinger blive erlagte i

Sblv-Værdie, og Vi allern. ville give Vore Embedsmænd

Tryghed for, herefter at oppebære det dem Tillagde i

4

virkelig Værdie: saa have Vi herved villet tilkjendegive

Eder Vor Beslutning: at alle al" Vore Kasser bevilgede

Gager og Lonninger, samt alle for Livstid bevilgede

Pensioner
i Dansk Gourant, skulle beregnes og for

Fremtiden udbetales i Rigsbankdaler Solvværdie, Daler

for Daler, hvorimod alle personlige og temporaire Til-

læg i Gager eller Pensioner, som siden 11. September

.1807 maatte være bevilgede, ikkun efter det Forhold af

* Bigsbankdaler S. V. for 5 Rd. D. C. bliver at beregne

og udbetale. Samme Regel bliver ogsaa at anvende

paa Diæter og andre Tillæg af lige Beskaffenhed saa-

ledes, at den Deel af Diæterne og andre lignende Til-

læg, der har været bestemt og reglementeret forend

11. Septbr. 1807, herefter udbetales i Rigsbankdalere

S. V., Daler for Daler, den Deel af samme derimod,

som maatte være bevilget tillagt senere end 1 1. Septbr.

1807, beregnes ikkun med 1 Rigsbankdaler S. V. for

& Rd. Dansk Gourant, hvorved tillige skal iagttages, at

hvad der som Forbgelse er tilstaaet efter 11. Septbr.

'807, i intet Tilfælde maa, ved saaledes at beregnes

ffl Rigsbankdaler, overstige det for 11. Septbr. 1807

bestemte Nominal -Belob med mere end 3
/5 Dele. —

Lonninger og Pensioner, som hidtil have været bestemte
og af Vore Kasser udbetalte i slesvig-holsteensk Gourant,

skulle herefter ansættes og udbetales med 1% Rbd.
S. V. for hver 1 Rd. Slesvig-Holsteensk C, saalænge de

oppebæres af selvsamme Personer, som nu ere i Be-

siddelse deraf. — Derefter I Eder have at rette, og
denne Vor Beslutning til alle Vedkommendes Efterret-

\
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1813. ning offentligen at bekjendtgjore. Befalende Eder Gud !

r^T" Hvilket herved meddeles alle Vedkommende tilfornoden
5. Januar.

Efterretning. Finants-Collegium den 5. Januar 1813.

SI. Januar. Kongelig Resolution ang. Cancelliets Bevillings-

Myndighed. Khavn den 31. Januar 1813. —
Coll. Tid. 1815, S. 479-480.

Hvorved Cancelliet bemyndiges til ved Bevilling at

meddele Tilladelse til at ægte afgangne Kones Moders

Styster, samt til Ægteskaber mellem Personer, som ere

hinanden i lignende Grad besvogrede.

2. Febr. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

ang. Inventarii - Qvilders Formindskelse ved Holt

Kirke i Skagafjords Syssel. Khavn den 2.

Februar 1813. — Canc. 1. Dep. Brevb. 1813, Nr. 323«.

P. M. Cancelliet har allerund. foredraget Hans

Maj*, den Deres Hoiærv. Bekjendte Ansbgning fra Selv-

ejerbonden Jon Olafsson af Holt i Skagefjord Provstie paa

Island, hvOri han anholder om at maatte bortsælge de

Holt Kirke tilhbrende Qvilder. hvilke tillige med 3

andre Qvilder, hvoraf Præsten til Bard aarligen oppe-

bærer Leien, som et bestandigt Inventarium skal under-

holdes paa den Supplikanten tilhorende Jord, men
istedenfor hvilke 2V2 Qvilde, som Supplikanten opgiver,

skal, efter Deres HbiærvV Bemærkning, være 3, hvilke

han, der tillige er Kirkens Værge, har at tilsvare. —
' Hans Majestæt har herpaa allern. behaget at resolvere:

„Vi tillade allern., at Selvejerbonden Jon Olafson

maa ved offentlig Auction bortsælge de 3 Holt Kirke

' tilhbrende Qvilder, af hvilke han som Kirke-Eier oppe-

bærer Leien, og at den derved indkommende Sum maa

gjbros frugtbringende til Fordeel for bemeldte Kirke;

dog al Præsten fremdeles forbeholdes den fulde Leie

af de bvrige 3 Qvilder, uden at deres Vedligeholdelse
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eller Aabod paa nogen Maade kommer ham til Byrde."

— Hvilken allern., Resolution Caneelliet herved tjenstl.

skulde tilmelde Deres Hoiærv. til fornoden Efterretning

og Bekjendtgjorelse for Vedkommende. Det kongelige

Danske Cancellie den 2. Februar 1813.

Cancellie - Circulaire til samtlige Overøvrig-

heder i Danmark, Norge og Island, m. F1.
5
ang.

Collegial - Gebyrers Beregning i Rigsbankpenge.

Khavn den 9. Februar 1813. — Canc. 2. Depart.

Brevb. 1813, Nr. 525; jevnf. 3. Depart. (Norske Justits-Depart.)

Brevh. 1813, Nr. 554—575. Original-Aftryk som „Circulaire"

paa 2 Blade i 4««>. Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 4, 79—80.

Paa Gancelliets allerund. Forestilling om, hvorledes

Collegial-Gebyrerne for Eftertiden skulle beregnes, har det

behaget Hans Maj*, under 6. d. M. allern. at resolvere

saaledes:

«Vi ville allern., at Taxten for Collegial-Gebyrerne

skal, saaledes som samme var for end den 11. Septbr.

1807, herefter beregnes i Rigsbankdaler Solvværdie og

erlægges Daler for Daler."

1 at meddele Hr. (Tit.) denne allerhdieste Reso-

lution til behagelig Underretning, skulde man tjenstlig

tilfbie, at Gebyret for en Bevilling, saavel som for en

Gonfirmation paa et Testamente, for modereret Betaling,

vil være al erlægge med 13 Rbd 3 Mk., for en Opreis-

ning med 15 Rbd.. os for et Teslament for fuld Betaling

med 81 Kbd. Solvværdie. — 1 det for Gebyrerne af-

læggende Regnskab behoves der nu ikke at anfbres

en særskilt Rubrik for hvad Skalkammerfondet tilkom-

mer, eller særskilt Qvittering derfor at indsendes, men
del Hele kan udfores under Eet, siden Skatkammer-

fonden er ophævet, lbvrigt fblger det af sig selv, at den i

delte Gollegii Skrivelse af 14. Julii 1800, § 4, i Henseende
til Gebyrernes Bestemmelse for Gonfirmationer paa Te-

stamenter, indeholdte Forskrift vil være at anvende saa-

9. Febr.
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1813. ledes, at der istedenfor Dansk Courant regnes Rigsbank-

daler. Det kongelige Danske Cancellie den 9. Februarii

4813.

io. Febr. Reskript til Amtmanden over Islands Sonder-

Amt, ang. Lodssagers Henlæggelse til Reykjaviks

BytMng. Khavn den 10. Februar 1813 1
.
—

Publiceret ved Landsoverretten i Island den 2. August 1813.

— Canc. 8. Depart. (Norske Justits-Depart.) Registr. V, 297

(1818, Nr. 124). Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 4, 82—83.

Frederik den Sjette &c. V. G. Os er allerund. bleven

foredraget en af dig til Vort Danske Cancellie indsendt

Forestilling, hvori du andrager den Vanskelighed . som

opstaaer naar vedkommende Skippere nodes til at sag-

søge de ved Vor Kjobstæd Reikevig og ved Havnefjord

ansatte Lodser, af hvilke Nogle have deres Bopæl uden-

for forstnævnte Byes Jurisdiclion, og derfor indstiller,

at samtlige disse Lodser maalte i Lodssager sortere

under Bylhinget. — Efter at have taget dette Forslag,

tillige med de Os iovrigt allerund. foredragne Omstæn-

digheder, i Overveielse, give Vi dig hermed tilkjende:

at Vi allern. ville have fastsat, at samtlige ved Vor

Kjobstæd Reikevig og ved Fføvnefjord paa Vort Land

Island ansatte Lodser, for Fremtiden i Lodssager skal

henhore under Rcikevigs Bythings Jurisdiclion , uden

Hensyn til deres Bopæl. — Herefter du dig allerund.

haver at rette, og Vedkommende Sligt til Efterretning

at tilkjendegive. Befalende <&c. Kjobenhavn den 10.

Februar 1813.

id. Febr. Reskript til Biskoppen over Island, ang.

Nedlæggelse af Kirken paa Mårstadir. Khavn

den 19. Febmar 1813. — Canc. I. Depart. Registr.

') Reglem. 1. Decbr. 1841.
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V, 228 (1813, Nr. 88). P. Pétursson, Hist. Eccl. Island., 1813.

S. 218—219. Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 4, 102—103. 19. Febr.

Frederik den Sjette &c. V. G. Os er af Vort Can-

cellie allerund. bleven foredragen en Forestilling fra

dig, hvori du andrager, at Kirken paa Marstade, der

er Annex til Hovedkirken Underfell. er i Aaret 181

1

saaledes odelagt ved Snee og Fjeldskred, at den er

aldeles ubrugbar til Gudstjenesten, og ikke staaer til af

reparere, paa hvilken Grund du indstiller, at denne

Anuexkirke, som allerede ifblge allern. Reskr. af 17.

Maji 1765, som overflbdig, skulde nedlægges, men

senere efter Ansogning fra nogle gamle Folk af Sognet,

som havde vanskeligt ved at sbge Hovedkirken, blev

tilladt for det fbrste at maatte"vedblive, nu da den er

aldeles bdelagt og overflbdig, allern. maatte tillades:

ikke igjen at blive opfbrt og Menigheden henlægges til

Hovedkirken Underfell. I hvilken Anledning Vi, med
Hensyn til Sagens Omstændigheder og i Overeensstem-

roelse med de af dig derhos gjorte Forslag, belræffende

Fordelingen af Kirkens Eiendomme, hvilke Vi finde hen-

sigtsmæssige , herved allern. ville have fastsat og an-

ordnet, at bemeldte bdelagte Marstade Annexkirke skal

nedlægges og Menigheden henlægges til Hovedkirken

Underfell, dog saaledes, at Gaarden Oxl henlægges til

Thingbre Kloster-Kirke, og ville Vi derhos allern., at der,

hvad Marstade Kirkes Eiendomme angaaer, skal for-

holdes paa fblgende Maade:

Den Marstade Kirke lilhbrende Præsteskyld Uppe-
'and (rett. prestskyld uppf land) eller fri Underholdning
for Præsten i Stedet for .lordegods, den halve Svane-
fangst paa Hunevand, en Fjerdedeel af Drivhvale og

Drivtbmmer paa Gaarden Tjbrn paa Vatnsnæs Forstrand,

Vie Deel af den saakaldte Spåkone Arv, Rettighed til

Sæter paa Saudadal, og fri Græsning for golde Crea-

turer sammesteds, samt et vist <Jvanturn Tbrveskjær i

Gaarden Steinnæs Land, skulle tilfalde de nuværende
Eiere af Gaarden Marstad. — 2) Kirkens Portions-
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Beholdning, tillige med del Overblevne af dens Orna-

menter og Instrumenter, saml Belobet af hvad Kirkens

Levninger ved Auction ere udbragte til , skulle hen-

lægges til de fattigste Kirker i Provstiet, hvorved Kirken

paa Underfell i Særdeleshed skal lages i Betragtning.

—

3) at tvende af de Kirken tilhorende 4 Qvilder skulle

tilfalde Eierne af Gaarden Marstade, imod at de skulle

være pligtige til, ligesom forhen, at vedligeholde de

andre to og belale fulde Smbrleier af dem til Præsten

ved Hovedkirken Underfell. — Derefter du dig allerund.

haver at rette, og Vedkommende Saadant til Efterret-
/

ning at tilkjendegive. Befalende &c. Kjbbenhavn den

19. Februar 1813.

20. Febr. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

ang. Foranstaltning til at sikkre Island Tilforsel

af Eirkeviin. Khavn den 20. Februar 1813. —
Canc. 1. Depart. Brevb. 1813, Nr. 491. «

'
1 Anledning af Deres Hoiærv". Skrivelse af 22.

Seplbr. f. A., hvori De har andraget paa, at en Qvan-

titet Viin maalte opsendes til Island, til Brug ved Gom-

munionen, har Cancelliet desangaaende tilskrevet den

islandske og finmarkske Handels Realisations-Commission,

og bemeldte Gommission har derpaa tilkjendegivet Can-

celliet. al samme ved Circulaire til samtlige paa Island

Handlende har anmodet disse om, med de til Foraaret

afgaaende Skibe at udsende en saadan Qvantitet Viin,

som til Kirkernes Fornodenhed maalte ansees tilstræk-

kelig; hvilket man herved Ijenstl. skulde tilmelde Deres

Hoiærv. til fornoden Underretning. Det kgl. Danske

Gancellie den 20: Februar 1813.

é

23. Febr. Forordning ang. Fritagelse for Sjette- og

Tiende-Penge af Capitaler, som udfores til de

keiserlig franske Stater. Khavn den 23. Febr.

s
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1813. — Publiceret ved Landsoverretten i Island den 2.

August 1813, samt i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1814. —
Canc. 2. Depart. Registr.XIV, 50 (1813, Nr. 271*). Original-

Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1813, S. 186; Schou

XVI, 288.

Forordning, angaaende at der ei skal svares Sjette-

og Tiende-Penge af Arve-Capitaler og andre rede Midler,

som her fra Rigerne^ udfores til de keiserlig franske

Slater.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at da der i de

keiserlig franske Stater aldeles ingen Afdragspenge oppe-

bæres af Arve-Capitaler og andre rede Midler, som

derfra udfores til de Stater, hvor Decimalions-Retten

er ophævet; saa have Vi allern. fundet Os bevægede

til at befale: at der af Arve-Capitaler og andre rede

Midler, som udfores af Vore Riger og Lande til de

keiserlig franske Slater, herefter ingen Sjette- og Tiende-

Penge skal fordres, hvad enten Saadant Afdrag hidtil

er bleven erlagt til Vor Kasse, elier til Andre, som

dertil agtedes berettigede. — Dog angaaer denne Vor

Befaling ikke de almindelige Afgifter af Arv, som enten

ere paabudne, eller herefter paabydes. '— Hvorefter

Vedkommende sig allerund. have at rette. Givet i Vor

kgl. Residentsslad KjobeVihavn den 23. Febr. 1843.

Forordning, ang. Afdragsrettens Ophævelse med 23. Febr.

Hamborg og Lubeck, samt de ovrige i det franske

Rige incorporerede Lande. Khavn den 23. Febr.

1813. -— Publiceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1814,

men ikke ved Landsoverretten. +- Canc. 2. Depart. Registr.

XIV, 49 fc (1813, Nr. 271 b> Original -Aftryk hos Schultz.

Qvart-Forr. for 1813, S. 76—77 ; Schou XVI, 287—288. Coll.

Tid. for 1813, S. 170-171.

Forordning angaaendc Afdragsrettens Ophævelse med
Hamborg og Ltibeck, samt alle ovrige i det franske

Rige incorporerede Lande.
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Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at ligesom Vores

Formænd i Regjeringen allern. have bevilget Undtagelser

fra Danske Lovs 5. Bogs 2. Capitel, i Henseende til den

Kongen eller dem, som Han dertil maatte benaade, til-

kommende Afdragsret til Arvemidler og andre Capitaler,

som af de danske Stater udfores, saa finde Vi Os be-

vægede til allern. at befale: - at der af Arvecapitaler

og andre rede Midler, som udfores af Vore Riger til

Stæderne Hamborg og Lubeck, samt alle bvrige i det

franske Rige incorporerede Lande, herefter ingen Sjette-

eller Tiende-Penge skal fordres. Denne Vor Forordning

angaaer dog ikke de almindelige Afgifter af Arv, som

enten ere paabudne eller herefter paabydes - Hvor-

efter alle Vedkommende sig allerund. have at rette. —
Givet i Vor kongelige Residentsstad Kjobenhavn den

23. Februarii 1813.

n. Marts. Kongelig Resolution ang. Udbetalingsmaaden

af de ved Skolen ansatte Læreres Gager. Khavn

den 11. MartS 1813 1
. — lfblge Universitets -Directio-

nens Forestilling 26. Febr. 1818, hvorved den andrager paa

Bemyndigelse til, at de under dens Ressort horende Embeds-

mænd, som ikke lbnnes af Finantskassen, erholde deres Gage '

efter de i det ved Plak. 5. Januar bekjendtgjorte Reskr. af

samme Datum fastsatte Regler. — Universitets - Directionens

Forestillinger for 1813, Nr. 369.

Vi tillade allern. at alle de Embedsmænd og faste

Betjente, som staae under Directionens Ressort og lbn-

nes af Universitetets, Communitetets eller andre dens

Bestyrelse underlagte Fonds, rnaae, forsaavidt de ikke

nyde deres Indtægter i Naturalier, udbetales de, dem

tillagte Gager og Lonninger efter samme Regler, som

ved Vort allerhoieste Reskript af 5. Januar d. A. ere

fastsatte for de Embedsmænd, der nyde Gager af Vore

') kgl. Resol. 15. April 1814.
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Kasser, hvilket ligeledes maa gjelde for dem, der af 1813.

Directionens Fonds oppebære Pension eller Vartpenge, j^^j^
og kan denne forandrede Betalingsmaade tage sin Be-

gyndelse fra 1. Januar d. A. af. Kjbbenhavn den 11.

Marts 1813 h

Kongelig Resolution ang. Ophævelse af Stifts- 20

bestyrelses-Commissionen i Island, m. v. Khavn

den 20. -MartS 1813. — 1 Rentekammerets Forestilling

9. Marts bemærkes, at efter at den af Stiftamtmand Trampe
i Island 29. Marts 1810 nedsatte, og ved kgl. Resol. 23. Juli

s. A. stadfæstede, interimistiske Commission til at bestyre Stif-

tets Forretninger i Island, havde bestaaet i længere Tid, havde

man bemærket de Uleiligheder, som hidrørte fra Medlemmernes

uheldige Situation i lang Afstand fra hverandre. Man havde

derfor fordeelt Forretningerne ved kgl. Resol. 15. Juli 1812,

tornemmelig i den Hensigt, at benytte Frydensbergs locale

Kundskaber saa længe han forblev i Landet. Men da han nu

skulde forlade Landet, foreslaaer Rentekammeret, at Stiftamt-

mands - Forretningerne overtages af Castenschjold alene. —
Pentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 94, Nr. 37. Publiceret

ved Landsoverretten i Island 6. Septbr. 1813.

Vi ville allern. have bphævel indbemeldte til Be-

styrelsen af Stiftamtmands-Embedet paa Island nedsatte

Gommission, og derhos have Vort Rentekammer over-

draget, at tilkjendegive samme for dens Bestræbelser

Vor allerhoieste Tilfredshed, ligesom Vi og allern. ville

Marts.

') Ved Univers^ Direct1
. Skrivelse 29. April 1815 (Univers.

Direct. Copieb. 1815, Nr. 299) anmodes Rentekammeret

°m at anvise Lærerne ved Skolen paa Bessastad Ltmnings-

tillæg fra l. Januar 1813, i Henhold til kgl. Resolutioner

5. Januar og li/Marts 1813, samt 15. April 1814, i For-

hold til deres Gager (der vare for Lector Theol. 500 Rd.

og for to Adjunkter hver 360 Rd.). — I Anledning deraf er

Rentekammerets Udbetalingsordre udgaaet til Landfogden
i Island, Thorgrimsen, den 13. Mai 1815 (Rentek. lal.

Copieb. 1, Nr. 1555).
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have Commissionens forste Medlem, Amtmand Thoraren-

sen, udnævnt til Conferentsraad med gratis Bestalling,

hvorom Kammeret bemyndiges til at correspondere med

Vort Danske Cancellie. Dernæst ville Vi allern. have

Amtmanden over Sonder- Amtet paa Island, J. C.,T.

Castenschjold, udnævnt til at være tillige Stiftamtmand

i Island, og i denne Egenskab, foruden at beholde hvad

han nu nyder som Amtmand, have ham forundt det,

som ved Vor allerh. Resolution af 15. Juli f. A. er til-

lagt bemeldte Stiftamtmands -Embede ti\ Contoirhold.

Kjbbenhavn den 20. Marts 1813 h

16. April. Kongelig Resolution ang. Understøttelse for

R. Chr. Rask paa en literarisk Reise til Island.

Khavn den 16. April 1813. — I Universitets-Direc-

tionens Forest. 10. April bemærkes, at Rask, som har
tt

i 8 Aar

med heldig Flid oporTret sig til det gamle nordiske Sprogs og

Literaturs Studium", har andraget paa
<t
at det maatte tillades

ham i dette Foraar at tiltræde en Reise til Island, som det

Land, i hvis Sprog og Sæder endnu de fleste Levninger af

den nordiske Oldtid gjemmes", og s3gt i dette Oiemeed om
en offentlig Understøttelse af 400 Species aarlig i 3 Aar. —
Directionen yttrer i den Anledning, at jo bnskeligere det er,

at Fædrenelandet aldrig maatte savne Mænd, der, for at blive

grundigen bekjendte med dets oprindelige Sprog og ældste

Literatur, opoffre deres [Tid og Evne til begges Studium, og

jo sjeldnere de unge Mænd ere, som vælge dette til deres

Hovedfag", desto mere finder den sig opfordret til fra sin

Side at anbefale Andragendet, ligesom den ikke tvivlede paa

at Reisen til Island vilde, efter Rasks Indsigt, bidrage ^saavel

til at udvide hans Kundskaber, som til at fremlede hans Stu-

dier til større Modenhed"; derimod troede den, at 700 Rbd.

S. V. aarlig, foruden hans Lbn 100 Rd., kunde ansees som

tilstrækkelig aarlig Understøttelse til Reisen, og at -denne kunde

) Resolutionen er .communiceret Medlemmerne af Stiftsbesty-

relses.-Commissionen med Rentek. Skriv. 20. April 1813.

Rentek. Isl. Copieb. 1, Nr. 961-964.
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indskra nkes til 2 Aar. — Directionen havde henvendt sig til 1813.

Commissionen for den Arna-Magnæanske Stiftelse, men denne • «w

havde erklæret at den ikke saaé sig istand til at yde noget
April.

Bidrag; det samme var Tilfældet med Fondet ad usus publi-

cos , da dette havde betydelig ny Udgift ved at afholde Be-

kostningerne til 3 Mænds Udenlandsreise for at dannes til

Lærere ved det norske Universitet $ Directionen foreslaaer der-

for, at 200 Rbd. udredes af Communitetets Overskud og 500

Rbd. S. V. af uden videnskabelige Fond. hvilken Deres kgl.

Majestæt i landsfaderlig Hensigt til de danske Staters literaire

Tarv har behaget at oprette". — Directionen for Universitetet

og de lærde Skolers Forestillinger for 1813, Nr. 379.
^

Vi ville allern. have Amanuensis ved Universitets-

Bibiiolheket, Rasmus Christian Rask, tilladt, at maatte

paa 2 Aar foretage en literarisk Reise til Island, og

maa ham, med Vedbehold af hans Gage som Amanuen-

sis, til Reiseomkostningernes Besindelse i hvert af de

tvende Aar, fra sidstafvigte I. April af, forundes en

Understøttelse af 700 Rbd. S. V. aarlig, af hvilke 700

Rbd. de 200 Rbd. maa udredes af Gommunitetskassen,

og bemyndiges Directionen til at brevvexle med Vort

Finants-Collegium angaaende de ovrige 500 Rbd,. Ud-

redelse af det videnskabelige Fond. Kjobenhavn den

16. April 4843 J
.

*

Cancéllie - Skrivelse til Stiftamtmanden over Aprii:

Island, ang. Beregning af Diæter og Reiseomkost-

oinger for Landphysikus. Khavn den 17. April

') Communiceret Consistorium og det theolog. Fakultet samt

Finants-Collegium ved Skrivelse fra Universitets-Diree.tionen

20. April 1813 (Brevb. s. A. Nr. 341-343) Ved kgl.

Resol. 20. Marts 1815 er Understøttelsen forlænget paa 1 Aar,

og Udredelsen deraf bestemt alene af Communifetet. Univ.

Direct. Forestill. 1815, Nr. 456 (Communication til Con-
sistorium og det theolog. Fakultet i Univ. Direct. Skriv.

25. Marts — Brevb. e. A. Nr. 202—203).
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>iSi 1813. — Canc. 3. Depart. (Norske Justits-Depart.) Brevb.

1813
>
Nr 1332 -

Landphysikus Klog i Island har til dette Collegium

indgivet Ansbgning om, efter den herhos tilbagefdl-

gende Regning at udbetales 26 Rd. i Reise- Omkost-

ninger og Diætpenge, i Anledning af 2 veneriske Syges

Cuur. — Efter desangaaende at have corresponderet

med det kongelige Rentekammer, og med sammes Svar

tillige modtaget Hr. Stiftamtm'. Skrivelse, dat. -16. Sep-

tember sidsti., skulde man herved tjensll. melde, at

Cancelliet, med Hensyn til hvad Hr. Stiftamtmanden

deri har yttret. er med Dem enig i, at Land-

physikus Klog, som boer ikkun Va Miil fra Reikevig,
9

og ifølge Embedspligt næsten daglig maa være der til-

. stede, ikke. fremfor nogen af hans Formænd, bor til-

lægges de omhandlede Diætpenge og Reise -Omkost-

ningér for Fattiges Cuur sammesteds, hvorom Hr. Stift-

amtm. vilde »meddele ham fornoden Gommunication. —
Det kongelige Danske Cancellie den 17. April 1813.

APiiL Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Ca-

stenschjold, ang. de nogle Embedsmænd i Island

bevilgede Penge til Gomptoirhold. Khavn den

20. April 1813. — Rentek. Isl. Copieb. i, Nr. 984.

Paa dette Kammers allerund. Forestilling har det

allern. behaget Hans Majestæt ved Resol. af 15. Julii

f. A. at forunde Stiftamtmands-Embedet i Island 100 Rd.

Toldspecies, og Amtmændene for Sonder-Amtet, Vester-

Amtet samt Nord- og Oster- Amtet sammesteds, hver

100 Rd. Toldspecies, og Larfdfogden i Island ligesaa

100 Rd. Toldspecies aarlig, uden al Afkortning, til

Contoirhold, samt derhos allern. at bestemme, at dette

Tillæg maa regnes fra samme Tid som de Embeds-

mændene i Almindelighed for bemeldte Aar bevilgede

Gageforbedringer. — Ved herom at underrette Hr.,

Stiftamtm. skulle vi tillige tjenstL melde: at fornævnt?
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Tillæg til Contoirhold bliver for afvigte Aar, efter Vores 4843.

Skrivelse af Dags Dato til Landfogden, Justitsraad og
April

Landfoged Frydensberg, at udbetale i Dansk Courant,

efter den Cours, der har været fastsat for Toldafgifternes

Erlæggelse i Kongerigerne, nemlig 600 Procent, eller med

6 Rd. D. Cour. for 1 Rd. Toldspecies, samt at om Udbe-

talingen af detteTillæg for indeværende Aar og frem-

deles vil Landfogden i sin Tid blive meddeelt nærmere

Forholdsordre. — Rentekammeret den 20. April 4843 *.

Gancellie-Plakat for Danmark og Norge, ang. 23. April.

Betaling til constituerede Embedsmænd. Khavn

den 23. April 181 3*. — Publiceret ved Landsover-

retten i Island den 2. August 1818 og i Synodalforsamlingen i

Reykjavik 1814. — Canc. 2. Departem. Registr. XIV, 97 b

(1813, Nr. 578*). Original- Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr.

for 1813, S. 234; Schou XVI, 328. Colleg. Tid. for 1813, S.

291—292. ^ ^

Plakat for Danmark og Norge, angaaende hvad

Retalinc der tilkommer en constitueret Embedsmand,

fra den Tid en virkelig er udnævnt i Embedet, og indtil

denne har tiltraadt samme.

Hans Majestæt Kongen har under 20. Febr. d. A.

behaget allern. at resolvere saaledes:

uVi ville, som almindelig Uegel, allern. have be-

stemt, al naar Nogen, som Constitueret, bestyrer et

Embede fra den Tid, åt en virkelig Embedsmand dertil

i

l

) s. D. Rentek. Skriv, til Landfogden, at udbetale det

nævnte Tillæg til Contoirhold for 11 Maaneder al" Aaret

1812 i D. Cour. efter den Cours, der har været fastsat

for Toldafgifternes Erlæggelse i Kongerigerne, nemlig 600
Procent, eller med 6 Rd. D. Cour. for 1 Rd. Toldspecies.

Copieb. sst. Nr. 985. — Rentek. Skrivelser til Amtmæn-
dene Stephan Thorarensen og Stephan Stephensen s. D.
ang. Communication heraf (Copieb. sst. Nr. 986—987).

*) Canc. Plak. 14. Septbr. 1830 (For. 3. Febr. 1836).
ru. b. ao

ti
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4

1813. er udnævnt, og indtil denne tiltræder Embedet, skal

2^April 'ian '
^vor ,n£en m *n ^enS Forening derom imellem dem

kan træffes, være berettiget til, imidlertid at nyde den

halve Deel, saavel af Embedets faste Gage, som af

samtlige dets uvisse Indkomster, saaledes, at efter at

alle Udgifter ved Embedets Bestyrelse i samme Tid ere

fradragne dets Indkomster, det overskydende Belob da

deles lige mellem dem begge". — Hvilket herved kund-

gjbres til alle Vedkommendes Efterretning og allerund.

Efterlevelse. — Det kongelige Danske Gancellie den

23. April 1813.

24. April. Gancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Lovgivningen om Pengeforandringen.

Khavn den 24. April 1813 \ — Canc. 3 De-

- partern. (Norske Justits-Depart.) Brevb. 1813, Nr. 1435.

P. M. Da det ved Gorrespondence med det kgl.

Finants-Collegium og Rentekammeret er kommet under

Overveielse, om og hvorvidt Forordn, af 5. Januar d. A.,

angaaende en Forandring med Pengevæsenet i de danske

Stater, kan være at indfore paa Island, Færoerne og

Grbnland, og desaarsag i denne Henseende vil kunne

ventes nærmere allerhbieste Bestemmelse, saa skulle

man herved Ijenstl. anmode Hr. Stiflamtm. behagelig

at ville, saavel for Deres eget Embeds-District, som ved

BekjendtgjoreJse til samtlige Amtmænd paa. Jsland, for
1

-

saåvidt disses Jurisdictioner betræffer, behageligen for-

anledige, at ovenmeldte Forordn, af 5. Januar 1813, der

herfra er bleven afsendt, ikke vorder publiceret paa

Island , forinden nærmere Forholdsregel erholdes, eller

muligen en for dette Land særskilt Anordning i denne

Anledning udkommer, i hvilket sidste Fald Forordn, af

kgl. Resol. 13. Mai og Canc. Plak. 17. Mai 1818; For.

20. Marts 1815.
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5. Januar d. A. aldeles ikke bliver for Island at sætte 1813.

i Kraft. Det kongelige Danske Canceilie den 84, April TTT^V
isia.

24,Apnl-

Kongelig Resolution ang. Besættelse af et af 5 Mai -

de chirurgiske Stipendier for Islændere. Khavn
den 5. Mai 1813. I Henhold til Resol. 14. Januar

1803. — Directionen for Univers, og de lærde Skolers Fore-

stillinger for 1813, Nr. 383.

Vi tillade allern., at Islænderen Sievert Gunlbgsen
,

(d. e. Siguror Gunnlaugsson), som har bestemt sig til at

studere Chirurgie, maa, uagtet han ikke har under-

kastet sig Examen Artium, i 3 Aar nyde som extraordi-

nair Understøttelse til sine Studeringers Fortsættelse, en

Plads paa Regentsen, samt et dobbelt Communitets-

Stipendium, under de heri allerund. indstillede Vilkaar

og Betingelser. Kjobenhavn den 5. Maji 1813*.

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, 8. Mai.

ang. Godtgj oreise for en Kirkes Gj æld til Bene-

flciarins. Khavn den 8. Mai 1813. — Canc.

1. Depart. Brevb. 1813, Nr. 1276.

Det er Deres Hbiærv. bekjendt, at Sognepræsten

for Myrkaa Præstegjæld i Island, Hr. Jon Jonsen, har

anholdt om Godtgjorelse for 29 Rd. 14 Sk., som han

v©d Opbyggelse af den forfaldne Glæsebai's Kirke i

-
') Ved Directionens Skriv, til det theolog. Fakultet 25. Mai

1816 bevilges, at Siguror Gunnlaugsson endnu i 2 Aar be-

holder den^tilstaaede Uriderstbttelse af fri Bolig paa Re*

gentsen og dobbelt Communitets-Stipendium
,
dog paa de

forhen fastsatte Vilkaar, at han ved hvert Halvaars Slut-

ning med Attester fra sine Lærere godtgjbr, at han med
Flid og Held fortsætter de chirurgiske Studeringer , samt
forpligter sig til efter disses Fuldendelse at vende tilbage

til Island. Univ. Direct. Brevb. 1816, Nr. 364.

. »O*
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1813. Aaret 1802 kommer tilgode hos denne Kirke. — Efter

8? Mai at kancelliet i Anledning heraf havde tilskrevet det

kongelige Finanls-Collegium, om ikke denne Sum kunde

bevirkes Supplikanten udbetalt af Hans Majestæts Kasse,

har Finants-CoIIegiet nu underrettet Cancelliet om, at

Hans Maj*, efter Finauts-Collegiets derom allerund. gjorte

Forestilling, under 13. Martii sidsti. allern. har behaget

al' resolvere saaledes:

uVi bifalde allern. , at Sognepræst Jon Jonsen til

Alyrkaa Præstegjeld i Island maa med 29 Pid. 14 Sk.

godtgjores indbemeldte af ham ved Gjenopbyggelsen

af Glæsebai's Kirke anvendte Udgift". — Hvorom Can-

celliet (jehstl. skulde anmode D. Hoiærv. behageligen

ilt ville underrette Supplikanten. Det kongelige Danske

Cancellie den 8. Maji 1813.

is. Mai. Kongelig Resolution ang. Forandring af Penge-

væsenet i Island, m. v. Khavn den 13. Mai

1813 1
. — 1 Cancelliets Forestilling 3. Mai berettes, at

Finants-Collegiuin havde tilstillet Cancelliet en Skrivelse til

Samme fra Rentekammeret, hvori yttres, at ligesom For. 5.

Januar 1813, ang. Forandringen i Pengevæsenet, ikke om-

handler Island , Fanerne og Gronland , saaledes mentes den

» ei heller at kunne være anvendelig sammesteds, enten i Hen-

seende til Hypotheker til Rigsbanken eller Forandring i Skatte-

væsenet. Derimod mente Kammeret, at Courant-Sedlernes Reduc-

tion til Rigsbankpenge kunde komme under Overveielse, navnlig

med Hensyn til Island , da denne Reduction der vilde have

Indflydelse paa Handelen med Kjobmændene, og da Forord-

ningen ikke kunde komme til almindelig Kundskab før end

til Efterhosten, saa var det at formode, at heraf vilde opstaae

en almindelig Forvirring hos Landets Indbyggere, der ei an-

tages at kunne danne sig det rigtige Begreb om Sagen, og at

dette endog, med Hensyn ^til Kjobmændene, vilde foranledige

/ om ikke virkelige, dog supponerede Vexationer. Rentekamm.

henstiller derfor, om ikke Bestemmelsen i Forordn. 5. Januar

Commissorium 19. Mai 1813.
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1813 om Reduction afDansk Cour. til Rigsbanco, saavel for Island, 1813.

som Færb'erne og Grønland, maatte udsættes til l. Januar 1814, 13. tøai #

hvorhos det tilfoier, at da der i Island skulde være en stor Deel

grov Courant og Species, vilde det være passende, til at fore-

bygge at disse ikke skulde gjelde ringere end Solvværdie, at

sammes Solvværdie blev bekjendtgjort, hvilket ogsaå kunde være

anvendeligt paa Færoernes Kroner. I hvert Fald andrager

Kammeret, at den fornbdne Bestemmelse herom maatte blive

kundgjort saa betimelig, som selve Forordn. 5. Januar kommer

til Island, Alt til at forebygge Speculationer og urigtige Begreb,

der kunde virke skadelig paa Handelen, som derved vilde

blive aldeles usikker, og hvis Fblger, deels med Hensyn til

Tab fqr Almuen, deels betræffende Landets Providering, vilde

blive saare betænkelige. Finants-Collegium havde erklæret

sig enigt i Rentekammerets Anskuelser og overladt Sagen til

Cancelliet, hvorefter, dette Collegium havde foranstaltet Sagen

overveiet i den Comité, der var anordnet til at overveie de

Spbrgsmaale, som indkomme i Anledning af Forordningen om
Pengevæsenets Forandring, ved hvis Forhandlinger angaaende

denne Gjenstand forhenværende Stiftamtm. Trampe og Rente-

kammer -Committeret Etatsraad Jensen havde været nærvæ-

rende. Da man imidlertid, saavidt Island angaaer, ikke var

istand til at bestemme hvad Værdie der i Landet i den senere

Tid er tillagt Dansk Courant ved Indvaanernes Transactioner,

og da det desuden „var at formode, at Coursforholdet der

maatte have virket sildigere end i Deres Majestæts andre Ri-

ger", saa troede man nu ikke at burde andrage paa, at den i

For. 5. Januar befalede Reduction af Forpligtelser i Dansk
Courant til Rigsbanco, efter de derfor fastsatte Regler, ligefrem

burde indfbres i Island , forinden man var i Besiddelse af de

fornødne nærmere Oplysninger, da disse, som nu savnedes,

nmeligviis vilde medfare, at Forandring elier Modification med
Hensyn* til Island blev nbdvendig. Paa den anden Side fandt

man Betænkelighed ved Intet at foretage far end hine Oplys-

nmger vare erhvervede, da de i Indbyggernes Besiddelse væ-
rende Danske Courant-Sedler dog virkelig allerede vare redu-

cerede, ligesom de Handlende ei heller kunde tænkes at ville

tage dem for fuld Værd, og det vilde saaledes være uretfær-

digt, om disse reducerede Sedler skulde i alle Tilfælde mellem
Islænderne vedblive at gjelde som Betalingsmiddel efter deres

paalydende Summer, hvilket sandsynligviis og vilde af dem,
som kjendte den ved Forordningen iværksatte Reduction, be-
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4 S 1 3. nyttes til egen Fordeel og Andres Forurettelse. Cancelliet

IS. Mai. mente derfor, at et Antal Exemplarer af Forordningen om
-m ^ ' Pengevæsenets Forandring kunde oversendes til Island, for at

dens væsentlige Indhold ved Overøvrighedens Foranstaltning

gjennem Underovrighederne og Præsteskabet kunde bringes til

almeen Kundskab, og at def allern. maatte befales, at der

med Betalinger efter Gjældsforskrivninger i Dansk Courant

skulde standses, saaledes, at Creditor ei var forpligtet til at

modtage samme, indtil en nærmere Anordning om Penge-

væsenet kunde emanere for Island. Til at forberede denne

Anordning troede man hensigtsmæssigst, at der i Island blev

anordnet en Commission af sagkyndige Mænd, som tillige

% \
havde den fornbdne Local-Kundskab ; til Medlemmer af denne

Commission foreslaaes de i Resolutionen nævnte Personer, og

bemærkes det navnlig med Hensyn til Secretair Sivertsen,

„der er 'en oplyst og retskaffen Mand og tillige en indfodt

Islænder", at han havde været i Kjbbenhavn siden Forordn,

af 5. Januar kom ud, og vilde derfor bedre, end de Andre,

kunne gjbre sig et fuldkommen rigtigt Begreb om den, hvorhos

det tillige kunde være nyttigt ved hans Tilbagekomst at have

en Mand, som kunde gaae tilhaande med nærmere Oplysnin-

ger og Forklaringer , hvor Commissionens indgivne Forslag

maatte behbve samme. — Med Hensyn til Færoerne foreslaaes

at afvente Commandanten Capitajn Lftbners Ankomst. — Med

Hensyn til Grbnland mentes ingen Bestemmelse at gj&res nfidig,

da der kun foregik Tuskhandel af Varer mod Varer, men Penge

brugtes ikke i daglig Handel og Vandel. Canc. .3. Depart.

(Norske Justits-Depart.) Forestillinger 1813— 14, Nr. 117.

Vi ville allern. have anordnet en Commission i

v Island, bestaaende af Stiftamtmanden over dette Land,

Castenschjold, Justitsraad og Assessor i Landsoverretten

sammesteds Einarsen, surnumerair Assessor i bemeldte

- Ret. Thorarensen, Fuldmægtig i Vort Rentekammer Se-

cretair Sievers 1
, samt Kjobmand Sievers 2

: for at over-

veie og indsende Forslag til, med hvilke Modificationer

Vor Forordn, af 5. Januar d. A. kan indfores paa Island.

Derhos bifalde Vi allern. at det paalægges de to

') d. e. Cancellie-Secretair Årni Sigurosson (Sivertsen).

J
) d. «. islandsk Kjttbmånd Bjarni Sigurosson (Sivertsen).
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Sidstnævnte, under Forudsætning af at Kjobmand Sie-

vers (= Sivertsen) reiser til Island indeværende Foraar,

ufortovet at tiltræde Reisen derhen, ligesom Vi og allern.

ville have Secretair Sievers (= Sivertsen) tilstaaet 100

Rbdlr. til sin Equipering, fri Reise frem og tilbage, 3

Rbdlr. daglig i Diæter ;
- angaaende hvilke Udgifters yd-

redelse af Vor Kasse Vort Cancellie bemyndiges til at

brevvexle med Vort Finants-Collegium ; — samt ham der-

hos givet allern. Haab om en Gratification ved hans

Hjemkomst; og bliver Commissionen at tilpligte, saa

betimeligen at slutte dens Forhandlinger, at Forslaget

fra samme kan afsendes med det forste Skib, som fra

Island vender lilbage til Danmark, med hvilket Skib

Secretair Sievers skal være forpligtet at folge tilbage.

Endvidere bifalde Vi allern., at forbemeldte Vor For-

ordnings væsentlige Indhold imidlertid ved Overovrig-

hedernes Foranstaltning gjennem Underovrighederne og

Præsteskabet bringes til almeen Kundskab paa Island

ved saadanne Foranstaltninger, som Gommissionen maatte

finde mest hensiglssvarende, hvorom nærmere allerund.

Indberetning bliver at forelægge Os, samt at der maa

standses med Betalinger i Dansk Courant efter Gjælds-

forskrivninger, saaledes at Greditorer ei skulle være

forpligtede til, af deres Debitorer at modtage Betalinger

efter samme, indtil en nærmere Anordning for Island

1 denne Henseende udkommer. Dog bliver herved

udtrykkelige^ at tilfoie, at det i hvert Fald skal være
kreditorerne uformeent, at gjore deres Ret gjældende
efter Forskrivelsernes Indhold, naar de ikke wrhnge
anden Betaling end den paalydende Sum i Dansk Gou;
rant. Fremdeles ville Vi allern., at det i Henseende^
1,1 del Sporgsmaal, hvorvidt Vor Forordn, af 5. januar
<!• A. bor indfores paa Færderne, skal udsættes, indtil

Cornmandanten sammesteds, Capitain Lobner, ankommer
ertil Staden, samt at det paa Gronland skal forblive ved

bestaaende Indretning uden nogen Forandring.

1813.

13. Mai.

den nu

i
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Endelig bifalde Vi allern., at denne Vor allerh. Re

solution, forsaavidt angaaer Cancelliets tredie Indsti/-

lingspunkt 1

, skal bekjendtgjbres ved en Cancellie-Plakat.

Kjobenhavn den 13. Maji 1813.

17« Mai.
, Canceilie • Plakat for Island, ang. Betalinger

i Dansk Conrant Khavn den 17. Mai 1813 2
.

— Publiceret ved Landsoverretten i Island den 2. August 1813,

og i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1814. — Cancell. 3.

Departem. (Norske Justits-Departem.) Registr. V, 330 (1813,

Nr. 438). Original - Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for

1813, S. 265 - 256; Schou XVI, 334. Coll. Tid. for 1813,

S. 885.

Plakat for Island, angaaende Standsning med Be-

talinger i' Dansk Couranl efter Gjældsforskrivninger.

Hans Majestæt Kongen har, under 13. d. M. , be-

haget allern. at resolvere: — al der paa Island maa

standses med Betalinger i Dansk Gourant efter Gjælds-

forskrivninger. saaledes at Creditorer ei skulle være

forpligtede til, af deres Debitorer at modtage Betalinger

efter samme, indtil en nærmere Anordnins i denne

Henseende udkommer, dog skal det i hvert Fald være

Greditorerne uformeent at gjore deres Ret gjældende

efter Forskrivelsernes Indhold, naar de ikke forlange

anden Betaling, end den paalydende Sum i Dansk

Courant. — Hvilket herved kundgjores til alle Vedkom-

mendes Efterretning og allerund. Efterlevelse. — Det

kongelige Danske Canceilie den 17. Maji 1813.

)9 Mai. Commissorium til Stiftamtmanden over Island

m. FJÆ ang. Forberedelse til en Lov om Penge-

') Canc. Plak. 17. Mai 1813.

5
) For. 20. Marts 1815 % 2.

*) Navnene paa Commissionens Medlemmer , til hvilke dette

Commissorium er udfærdiget, er anført ovenfor i kgl.

Resol. 13. Mai 1813.
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" -l ^ ' f X'"*-

forandringen i Island. Khavn den 19. Mai 1813 1
. 4813.

— Canc. 3. Depart. fNorske Justits-Depart. ) Registr. V, 330* Mai. -

—331 (1813, Nr. 441). Cpll. Tid. 1813, S. 402. — Commu-
-^^^

niceret Landsoverretten i Island ved Stiftsskrivelse 2. August

1813, der er publiceret i Retten den 6. Septbr. s. A. /

Frederik den Sjette -4c. V. S. B. Da Vi allern.

have taget under Overvejelse, at Vor For af 5. Januar

d. A.. angaaende Forandring i Pengevæsenet, med Hen-

syn til de i Vort Land Island værende Indretninger og

dette Lands locale Forfatning, mueligen ikke i sin fulde

Udstrækning der kan være at indfore, saa have Vi.

deels ved Resolution af 13. d. M 2 allérn. befalet, at

der paa Island maa standses med Betalinger i Dansk

Courant efter Gjældsforskrivninger, saaledes at Credi-

orer ei skulle være forpligtede til af deres Debitorer

at modtage Betalinger efter samme, indtil en nærmere

Anordning for Island i denne Henseende udkommer,

og dernæst finde Vi det nodvendigt, at anordne en

Commission i bemeldte Vort Land Island, for at over-

veie og give Forslag til med Jrvilke Modificationer Vor

Forordn, af 5. Januar d. A. kan indføres sammesteds.

Til den Ende befale Vi eder herved allern., at I rette

eders Leilighed efter, som Commissarier at sammen-

træde, for at overveie og til Os, gjennem Vort Danske

Cancellie, al indsende Forslag til, med hvilke Modifica-

tioner oftmeldte Vor Forordn. 5. Januar d. A. kan ind-

føres paa Island, og ville Vi derhos, at denne Forord-

nings væsentlige Indhold imidlertid ved Overøvrighe-

dernes Foranstaltning gjennem .Un^erøvrighederne og

Præsteskabel skal bringes til almeen Kundskab paa

Island ved saadanne Foranstaltninger, som I maatte finde

niest hensigtssvarende, hvorom l ligeledes have at af-

give nærmere allerund. Indberetning Vi befale end-

videre herved dig, Os elskelig Secretair Siverisen, og dig,

— - -
i

') For. 20. Marts 1815. i

') Canc. Plak. 17. Mai 1818.

1
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^ 81 3. Kjobmand Sieyers (=» Bjarni Sivertsen), ufortove! al
_____ __________________

19 Mai
ti' lræ<J e ^ e isen ^ Island, og paalægge eder, tiljige med

ovrige Medcommissarier, saa betimelige« at slutte eders

Forhandlinger, at eders Forslag kan afsendes med del

første Skib, som fra Island vender tilbage til Danmark,

med hvilket Skib du, Secretair Sievers (= Sivertsen),

ogsaa skal være forpljgtet at følge tilbage. Derefter I

eder allerund. have at rette. Befalende eder Gud.

Skrevet i Vor kongelige Residentsstad. Kjbbenhavn den

19. Maji 4813.

12. Juni. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Ca-

stenschjold
,

ang. Veivæsenet i Island. Khavn

,
den 12. Juni, 1813. ' — Rentek. Isl.Copieb. l,Nr.991.

Kammeret har med Fornbielse erfaret hvad Hr.

Stiftamtm. efter Deres Skrivelse, dateret 8. April f. A.,

har foranstaltet i Henseende til Veireparationer inden

Sonderamtet 1
,

og bifalder ligeledes- hvad De i samme

Skrivelse har indstillet angaaende Vedligeholdelsen af

de gamle paa lange Fjeldveie sig befindende saakaldte

Sæluhuse, da det med Opbyggelsen af de ganske for-

faldne Sæluhuse maa beroe. indtil Omstændighederne

tillade at de fornbdne Bygnings-Materialier kunne an-

skaffes. Hvilkel tjenstl. formeldes Hr. Stiftamtm. . til

Svar og behagelig Efterretning. Rentekammeret den

12. Junii 1813.

Stiftamtmanden havde nemlig ved Gire. 13. Febr. i 813 til

Sysselmændene i Scmderamtet bragt Veivæsenet i Erindring,

og i Anledning af Sysselmand Koefoeds Bemærkninger, at de

Fleste ansaae Sæluhuse for unyttige, forespurgt, om disse

Huse for Eftertiden skulde bortfalde , eller dermed for-

holdes efter Reskr. 29. April 1776, i hvilken Anledning

han selv bemærker, at han har Betænkelighed ved at

foreslaae deres Afskaffelse, men foreslaaer, at det med

Hensyn til Opførelse af nye Sæluhuse maa beroe saa

længe som de dertil fornbdne Materialier ere «aa kostbare,
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1813.Rentekammer- Skrivelse til Landfoged Fry-

densberg, ang. Gyldigheden af norske Assigna- 12. Juni.

tions - Beviser og Deposito - Sedler. Khavn den

12. Juni 1813. — Rentek. Isl. Copieb. I , Nr. 1004.

Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 4, 242.

Fra Conferentsraad Thorarensen har Kammeret mod-

taget en Foresporgsel om, hvorvidt norske Assignations-

Beviser og 20 Rd. Deposit-Sedler, hvoraf endeel ved

de Handlende skal i forrige Aar være bleven indfort

til Island, kan gaae og gjelde der i Landet, uagtet

Forordn, af 18. Septbr. 1807 og 8. April i 808, disse

Repræsentativer betræffende, ikke sammesteds ere pu-

blicerede, og da vi ved Svar herpaa have tilmeldt ham,

at begge Slags Sedler maae antages i kongelige Oppe-

borseler ved Jordebogskassen, og kunne sammesteds

forventes ombyttede,, naar Omstændighederne det til-

lade, med 1 Rd. og 5 Rd. Sedler, saa skulde vi ikke

undlade herom tjenstl. at meddele Hr. Justitsr. Under-

retning. Rentekammeret den \% Junii 1813 \

- Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden i 15. jUm
Nord- og Oster -Amtet, Stephan Thorarensen,

ang. Opmuntring af Manufaktur - Anlæg. Khavn
den 15. Juni 1813. — Reotek. Isl. Copieb. 1, Nr. 1018.

Saavel af Hr. Conferentsraadens Skrivelse, dat. 25.

•lunii f. A., som af Sysselmændenes i Oefjords og Norder
Syssel dermed fulgte Beretninger, have vi med For-

noielse erfaret den rosværdige Bestræbelse, som Bep-
styrer Bjorn Johnsen af Lunde inden Norder Syssel har

udviist, ved at forarbeide og farve Uldtoier, og derved

hvorimod man for Tiden kunde indskrænke sig til at re-
parere de gamle. Isl. Journ. 12, 1322.

J eU. Communication heraf til Amtmand Stephan Thora-

*

ren8en
*
Nord- °S Oster-Amtet, Copieb. sat. N*. 1003.



476 Rbntek. Skriv, ang. Manufakturer.

4*813.. at foregaae sine Landsmænd med et følgeværdigt Ex-

CTTT emne), hvorfor det maatte behaee Hr. Conferentsr. at
15. Juni. 1

tilkjendegive bemeldte Repstyrer dette Collegii særdeles

Velbehag, ligesom Kammeret tillige paa Grund deraf er

tilboieligt til, efter hans derom gjorte Ansbgning, at

bevirke ham en til dette hans Fabrik -Anlæg bedre

situeret Gaard af det saakaldte Munkathveraa Kloster-

gods inden sidstmeldte Syssel til Eiendom. — I An-

ledning heraf, og saafremt et almindeligt Salg af samt?

lige forpagtningsledige Kongsjorder inden Norder Syssel

ikke allerede, i Medhold af vores Skrivelse af 20. Junii

f. A. er bleven foranstaltet, vilde Hr. Conferentsr., efter

at have underrettet sig om, hvilken Gaard Supplikanten

fortrinlig onsker at faae tilkjobs, behagelig lade samme

Jord ved offentlig Auction opbyde, og i det Tilfælde at

han bliver den hbistbydende, og De ibvrigt anseer

Budet nogenlunde antageligt, som og at Opsidderue

kunne blive forhjulpne til andet Jordbrug, maa det

' være bemeldte Bjorn Johnsen, paa forventende kon-

gelig allernaad. Approbation, tilladt, al tage Gaarden

i Besiddelse, ligesom og Skjode paa samme skal blive

udfærdiget, saasnart Landfogdens Qviltering for i det

mindste Va Deel af Kjbbesummen hertil indsendes. —
Hvilket (jenstl. formeldes Hr. Conferentsr. til Svar og

behagelig Bekjendtgjbrelse for Supplikanten. — Rente*

kammeret den 15. Junii 1813.

jo. Juni. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Ca-

stenschjold, ang. Fraværende Arvingers Arve-

lodder og deres Bevaring. Khayn den 19. Juni

181

3

1
. — Publiceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik

1814. ~ Rentek. Isl. Copieb. 1, Nr. 1035.

Kammeret har bragt i Erfaring, at den kgl. Resol.

af 7. Febr. 1780, ang? fraværende Arvingers Arvelodder,

" ') Reskr. 9. Novbr. 1826.
i

-



Renter. Skriv. ang. Fraværendes Arv. 477

ikke er bleven bekjendtgjorl i Island. I Anledning 1813.

heraf skulde vi tjenstl. anmode Hr. Stiflarntm. om , be- 19. Juni,

'hageligen at ville tilkjendegive samtlige Skifteforvaltere

inden del Dem allern. anbetroede Sonderamt, at be-

meldte Resolution, som befaler, at de saavel hidindtil

som herefter fraværende Arvinger tilfaldne Arveparter,

som, naar Arvingerne ikke inden 15 Aar melde sig,

ifolge Loven ere den kgl. Kasse hjemfaldne, skulle,

imedens de 15 Aar endnu lobe, være deponerede i

den kongelige Kasse for det ad usus publicos stiftede

Fonds Regning, er gjeldende ocsaa for Island, og at

» Skifteforvalterne ifolge heraf bor, saasnart skeekari,

inddrage og med behbrig Forklaring Oii Specification

aflevere til Landfogden de fraværende Arvinger lil

denne Tid tilfaldne Arvelodder, og herefter paa lige

Maadei forholde sig ved hvert halve Aars Udgang i

Henseende lil hvad af deslige Arvelodder imidlertid

kan forefalde, da vi om Modtagelsen have lillagt Land-

fogden fornoden Ordre. Rentekammeret den 19. Junii

* Véia* •
- :^ ? — mt;

-'^ :f

'.tå. .

-> %

*) s. D. ere mut. mut. ligelydende Skrivelser udgaaede til

Amtmanden over Vester- Amtet, og til Biskoppen over

Island for de geistlige Skifteforvalteres Vedkommende '

(Copieb. sst. Nr. 103(5-1037). — Til Landfogden i Island

ere i samme Anledning afgaaede to Rentek. Skrivelser af

s. D., i den ene (Copieb. sst. Nr. 1033J beordres han til

at udbetale Arven mod den bestemte Sikkerhed; i den *

anden Copieb. sst. Nr. 1034) meddeles ham Underret-

ning om den til Amtmændene og Biskoppen afgaaede

Ordre om Bekjend Igj Oreise af kgl. Resol. 7. Febr. 1780,

og paalægges at „paafordre og modtage berørte Specifica-

tioner og Arvelodder fra samtlige Skifteforvaltere der i

Landet, og beregne det saaledes Indkommende til Indtægt

i Deres Jordebogs -Regnskaber for det ad usus publicos

stiftede Fonds Regning."

V

•
; .

* / »iji : "

X'-' iV» V



478 Rentek. Skriv. ang. Gageforbedriingkr.

Rentekammer - Skrivelse til Landfoged Fry-

densberg, ang. Gageforbedringer for de islandske

Embedsmænd. Khavn den 19. Juni 1813. —
Rentek. Isl. Copieb. 1, Nr. 1043.

Hans Majestæt Kongen har under 7. Martii f. A.

allern. behaget at forunde de kongelige i Dansk Courant

ionnede Embedsmænd en efter Omstændighederne pas-

sende Forbedring i deres Embedslbnninger for samme

Aar, saaledes, at af de tørste 1000 Rd. af hver Em-

bedslbnning 25 pCt., eller XU Deel, og af Alt hvad der

overstiger 4000 Rd. 20 pCt., ellér Vs Deel, skulle an-

sættes i Species al pari, og udbetales i Dansk Courant,

efter den Cours, der ved hver Udbetalings -Termin

maatte være fastsat for Toldafgifternes Erlæggelse i

Danmark og Norge, og som for bemeldte Aar var 600

pCt. eller 6 Rd. Dansk Courant for I Rd. Species. —
Denne Forogelse er allern. tiistaaet for alle faste regle-

menterede Embedslbnninger, dog med Undtagelse af

alle blot personlige og temporaire Tillæg. Det er til-

lige allern. fastsat, at bemeldte Forbedring i Embeds-

lbnninger skulde finde Sted og træde i Kraft fra 28.

Januar 1. A., saaledes at den for s'amme Aar beregne-

des enhver Vedkommende for i alt 11 Maaneder. ---

Fremdeles har Hans Majestæt ved Reskript til det kgl.

Finance-Collegium af 7. Decbr. f. A. allern. bevilget, at

det Tillæg i Toldspecies, som var tillagt de i Dansk

- Courant gagerede Embedsmænd, maatte for samme

Aars i sidste Maaneder beregnes til en Cours af 4000

pCt. istedenfor 600 pCt. — Ifblge heraf vilde Hr. Justits-

raaden , efter hosfblgende Specification , udbetale ved-

kommende .Embedsmænd og Betjente i Island de dem

tilkommende Gageforbedringer for forrige Aar, da Be-

lobet derefter skal passere til Udgift i Deres aflæggende

Jordebogs-Regnskab, imod at denne vores Ordre med

Beregningen og Vedkommendes Qvitteringer derved

fremlægges. Rentekammeret den 49 Junii 4843 *.

.
i

«Specification over de Gageforbedringer, som de kongelig«



Canc. Plak. ang. Druknedes Redning. 479

Cancellie-Plakat for Danmark og Norge, ang.

Præmier for Druknedes Redning. Khavn den 1. JLiii

Juli 1813*. — Publiceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik

1814, men ikke ved Landsoverretten. — Canc. 2. Departeni.

Registr. XIV, 147b— 148 (1813, Nr. 967). Original-Aftryk hos

Schultz. Qvart-Forr. for 1813, S. 280; Schou XVI, 350.

ColL Tid. for 1813, S. 450.

Plakat for Danmark og Norge, angaaeude Ansæt-

telsen i Rigsbankpenge af den ved Plakat af 14. Septbr.

1798 for Druknedes Redning bestemte Præmie.

Det har behaget Hans Majestæt Kongen, under 21.

f. M., allern. at resolvere saaledes:

Embedsmænd og Betjente i Island ifølge kgl.. Resolutioner

af 7. Marts og 7. Decbr. 1812 tilkommer tor s. A,, i For-

hold til deres hafte Embedslbn.

1) Stiftamtmand Castenschjold af 1500 Rd. . . 1592 Rd.

2) Conferentsr. Thorarensen af 682 Rd. 7 1

/; Sk. 775 -

3) Amtmand -Stephensen af 1000 Rd 1137

4) Etatsraad Stephensen af 1200 Rd. 1319 —
5) Assessor Grøndal af,700 Rd. . 796 —
6) Justitsraad Einarsen af 500 Rd 568 —
7) Justits-Sekretair Stephensen af 150 Rd. . . 170 —
8) Justitsraad Frydensberg af 900 Rd 1023 —
9) Landphysikus Klog af 600 Rd. 682 —
10) Apotheker Vigfussen af 130 Rd 147 —

-

11) Sysselmanden paa VestmanncJe af 57 Rd. 65 —
12) PolitiebetjenteneiReychevigål50Rd.,af300Rd. 340 —
13) fire Fjerdings-Chirurger å 10 Rd., af 40 Rd. 44 —
14) Gjordemoderen i Reychevig, Vigdis Jons^

datter, fra 12. Septbr. 1812, af 100 Rd. . . 53 ~
15) Biskop Vidalin af 2000 Rd 2047 —
16) Præsten i Reychevig af 24 Rd. 27 —

Rentekammerets 2det nordenfjeldske Contoir den 19.

Junii 1813. » F. Woldum."

— Ved Rentek. Skriv. s. D. til Stiftamtm. Castenschjold

tilstilles ham Gjenpart af den ovenanførte Skriv, til Land-
fogden, med Anmodning om at bekjendtgjtfre den for Ved-

kommende. Rentek. Isl. Copieb. sst. Nr. 1044.

*) Canc. Plak. 4. Oktbr. 1823 (Canc. Skriv. 31. Juli 1824).



480 Cawc. Plak. ang. Druknbdes Redning.

4813. uVi ville allern. have Præmien for dem, der redde

7*%' ,7*""" skinddde druknede Mennesker, for Fremtiden bestemt
1. Juli.

til 16 Rbd. Solvværdio. naar de ikke foretrække at

erholde den for slig Daad bestemte Medaille; hvorimod

de, der allerede have gjort sig forljente til Præmie,

maa overlades Valget imellem 5 danske Ducater og

ovennævnte Medaille." — Hvilken allerh. Hesol. herved

bekjendlgjcires til Vedkommendes Efterretning. — Det

kongelige Danske Gancellie den 1. .fulii 1813.

io. juii. Synodal-Beslutning ang. Forholdsregler i Til-

, fælde af Mangel af Kirkeviin i Island. Reykja-

vik 10. Juli 1813. — Efter Uddrag af Sypodalibrsamlin-

gens Forhandlinger, i Magnus Stephensens Haandskriftsamling

paa Universitets-Bibliotheket i Khavn Nr. 35. 4*°. S. 333.

Nålægir geistlegir kvortuou yfir vinskorti, og ao vin

til sakramentis væri, 6fåanlegt i kaupstCoum. Sam[>ykkti

J)essvegna rétturinn, ab i {>ess stab mætti bruka veltil-

biiinn berjalog, um hvers tilbunfrig biskupinn hét i

næstkomandi månubi ab gefa préfostum åvfsun, el" J)å

verba engin skip komin.
.
* * - .4 i . f |

I

* / *'
j »_ f - : ' m

io. juii. Kongelig Resolution ang. Cancelliets Bevil-

lings-Myndighed. Khavn den 10. Juli 1813.

Coll. Tid. for 1815, S. 480.

Hvorved Gancelliet bemyndiges til ad mandatum

at bevilge Nogen at indgaae Ægteskab, uagtet de ikke

kunne bevise, at de ikke ere bundne ved ældre ægte-

skabelig Forbindelse, paa Vilkaar, at de forend Vielsen

for Retten edelig bekræfte, at de ikke staae i saadan

Forbindelse.

i?, juii. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

ang. Forbedring af Præsternes Indtægter paa



Canc. Skriv. ang. Vestmannoernk. 481

Vestmannfierne. Khavn den 17. Juli 1813. —
Canc. 1. Departem. Brevb. 1813, Nr. 1935.

Efter at Cancelliet havde tilskrevet det kongelige

Rentekammer i Anledning af den med Deres Fldiærv*.

Erklæring af 48. August f. A. indsendte AnscSgning fra

Sognepræsten til Ofanleite paa Vestmannoe, Herr Jon

Hdgnesen, hvori han anholder om, at tvende beboede

Hjaleier, Svafckot og Ofanleite, og tvende ubeboede,

nemlig Brekkuhus og Gvendarhus, maatte skjænkes

Kaldet: — har Kammeret nu underrettet dette Colle-

gium om: at samme allerede under 20. Junii f. A. har

tillagt Stiftamtmanden paa Island Ordre, at forsftge en

Auction afholdt over Jordegodset paa Vestmannoe, der

i det Hele tilhorer Kongen; men. at blandt samtlige

Jorder tvende ere undtagne fra Salget, nemlig Kirkjubær

og Ofanleite, hvoraf en vis Deel hidtil afgiftsfri er ble-

ven overladt til hver jif de tvende der paa Oen væ
rende Sognepræster, nemlig :,

/s til Præsten paa Kirkjubæ

°g 2
/3 til Præsten paa Ofanleite; — at Kammeret har

besluttet i sin Tid at bevirke disse Præster ligeledes

afgiftsfri den Andeel af disse Gaarde, som imod aarlig

Afgift til Jordebogskassen beboes af Bcinder. hvoriblandt

af Ofanleite Va, som beboes af tvende Bonder, der ere

bosatte paa de 2 beboede Hjaleier: Svafckot og en

Part af Ofanleite, der, som meldt, i sin Tid vil tilfalde

Præstekaldet; hvorimod de 2 ubeboede Hjaleier, Brekku-

hus og Gvendarhiis, formeentligen vil blive solgte, da

de efter Jordebbgerne stedse ere ansete som særskilte

Jorder fra Ofanleite. Slutteligen har Kammeret bemær-

ket, at Samme, saasnart Auclionsforrctningen over Jorde-

godset paa Vestmannoe indkommer, og Salgel allcrn.

vorder approberet, vil bevirke Kaidel paa Vestmannoe

tillagt Kongens Andeel i foranforte tvende Præstegaarde.

Hvilket man herved tjenstl. skulde tilmelde Deres

rn. u. 81



482 Cinc. Skriy. ang. Vestmannoerne.

1843. Hoiærv. til videre Bekjendtgjorelse. Det kgl. Danske

TTTT^ Gancellie den 47. Julii 1813 1
.

17. Juli.

si. Juli. Rentekammer-Circulaire til Stiftamtmanden og

Amtmændene i Island
,

ang. Control med Vare-

Tilforselen til Island. Khavn den 31. Juli 1813.

— Rentek. Isl. Copieb. 1, Nr. 1097—1099.

Det kongelige Vestindisk- Guineiske Rente- og Ge-

neral-Toldkammer har anmodet Rentekammeret om at

foranstalte, at Sysselmændene i Island bliver paalagt,

foruden at attestere Losningen af de Vare, som herfra

udfores til Island, paa selve de af Skipperne herfra

medbringende Toldsedler tillige at holde Optegnelse

over de til Island ankomne og der lossede Vare, samt

at Gjenpart af saadan Optegnelse til bemeldte General-

Toldkammer maatte indsendes, for at tjene til Efterret-

ning i Tilfælde at den paa Toldsedlen tegnede RUck-

attest formedelst Opbringeise eller af anden Aarsag ei

af Vedkommende kan tilveiebringes. Vi maa derfor

Ijenstl. anmode (Tit.) om at ville behageligen herom til-

lægge Sysselmændene i det Dem anfortroede Amt den

fornodne Forholdsordre.' Bentekammeret den 31. Julii

1813.

') Ifttlge Præstens Angivelse bestod Ofanleiti Præstekalds

Indtægt dengang (foruden Accidentier) af: 1) en Avls-

gaard, som fodrede 2 å 3 KOerj 2) hver 30te Fisk af

Sex-mandefar og hver 40de Fisk af Otte-mandefar; men
af begge Slags Fiskerbaade gik i Aaret 1811 kun 4 paa

Fiskerie, og kun 5 kunde bemandes fra Oerne. I Sognet

fandtes kun 12 Bbnder. Indtægten af Brekkuhus og

Gvendarhus havde i de sidste 10 Aar været aarlig 1 Hdr.

ll 3
/6 Fiske, og af Svaokot og Anparten af Ofanleiti aarlig

82 '/a Fisk, istedenfor at Afgiften efter Jordebøgerne skulde

være 2 Hdr. 60 Fiske aarlig.
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Ganc. Skriv. an«.
%

Hofs Kirkes Gjeld. 483

. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, ii'Mft

ang. Godtgj oreise for Hofs Kirkes Gjeld til Be- ^TmT
neficiarius. Khavn den 31. Juli 1813. —
Canc. 1. Depart. Brevb. 1813, Nr. 2059.

Efter at Caneelliet havde modtaget en med Deres

Hbiærv,. Erklæring forsynet Ansøgning fra Præsten John

Johnsen paa Island \ om, at 87 Rd. 93 Sk., som han har

anvendt paa Hofs Kirkes Istandsættelse, maatte godt-

gjores ham og udbetales af en offentlig Kasse: — har

dette Gollegiurn anbefalet denne Ansogning til det kgl.

Finants-Collegium, og Finants-Collegiet har nu underrettet

Gancelliet om, at Hans Maj*, som denne Sag allerund.

har været forelagt, derpaa under 24. f. M. allern. har

behaget at resolvere saaledes:

tt
Vi ville allern. have bevilget, at Præst John John-

sens Tilgodehavende hos Hofs Kirke paa Island maa

udbetales ham af Vor Kasse med 87 Rd. 93 Sk."

Hvilken allerh. Resolution man tjenstl. skulde til-

melde Deres Hoiærv. til videre Bekjendtgjorelse. Det

kongelige Danske Caneellie den 31. Julii 4843.

Rentekammer - Skrivelse til Geheime-Confe- n. Septbr

rentsraad Sehesiedt. ang. den islandske Handel.

Khavn den 11. Septbr. 1813. — Rentek. isi. Copieb.

1, Nr. 1118.
> %

l Anledning af Kjbbmand Hornemanns Skrivelse,

som det har - behaget Deres Exe. under 31. f, M. at

communicere dette Kammer, den islandske Handel be-

træffende, skulle vi ikke undlade tjenstl. at formelde:

at formedelst Conjunkturerne saae det vel heel mislig

ud med Farten paa Island i indeværende Aar, men

l

) Præst til Hof i Alptafjord i SBnder-Mula Syssel (1798 til

1810), om hvilken Kirke lier er Talen.
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484 Rentek. Skriv., ang. Handelen.

4813. efter at den Foranstaltning, som bemeldte Hornemann har

.^TT"^"" ommeldt, var foiet til, at de islandske Skibe, i Tilfælde
11. Septbr. 7

at der var Anledning* til Opbringeise, skulde bringes

til Leith alene, men ikke til nogen svensk Havn, frug-

tede del saa meget, at strax afgik 6 Skibe herfra, som.

skjondt de ikke vare forsynede med saa mange Korn-

vare, som vare tilstrækkelige til Landets Providering,

' dog medfbrte saa meget, at man kan vente at Mangelen

nogenlunde vil blive afhjulpen, indtil et mere tilstræk-

keligt Forraad kan blive oversendt i tilkommende Foraar.

— Af fornævnte Hornemanns Skrivelse lader sig ikke,

skjonne, om hans paatænkte Plan til Islands Providering

medfarte, at det skulde skee enten for den danske eller

engelske Regjerings Regning, men vi tinde hverken det

Ene eller Andet tilraadeligt, da Deres Excell. vil selv

finde det Sidste aldeles upasseligt, og det Fbrste' vilde

medldre et ikke beregneligt Tab for den kongelige

Kasse, ikke alene for eet, men befrygtelig fremdeles for

de flere Aar Krigen maatte vare, ligesom det og i begge

Tilfælde vilde drage til den Fblge, at de islandske Kjbb-

mænd maatte aldeles forlade denne Handel og blive-

ruinerede. — Det onskeligste er derfor, at denne Han-

del kunde fremdeles fores efter den hidtil værende

Overeenskommelse, og udbede vi os af Deres Excell.,

at De vilde give Hornemann dette tilkjende, og anbe-

fale ham at tage de Messures til Plan ved sine Under-

handlinger* som ere dermed mest overeensstemmende.
i

Rentekammeret den 11. September 1813.

ss. Septbr Cancellie-Plakat for Danmark og Norge, ang.

Straf for Posttyverie. Khavn dcii 28. Septbr.

1813. — Ikke publiceret i Island og synes ikke at være

sendt dertil, men her optaget i Henhold til For, 20. Februar

1789 og For. 24. Januar 1838. - Canc. 8. Depart. Registr.

V, '878 (1813, Nr. 654). Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-
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Forr. for 1818, S. 377—878; Schou XVI, 426. Colleg. Tid. 1813.

for 1813, S. 668.

28. Septbr.

Plakat for Danmark og Norge, angaaende skjær-

pet Straf for dem, der bestjæle de kongelige Poster.
t

%

Hans Majestæt Kongen har, under 25. d. M., allern.

behaget al resolvere saaledes:

Vi ville allern. have den ved Forordningen af 20.

Februurii 1789 § 4 fastsatte Straf for qvaliticeret Tyverie

extenderet til dem, som forsætligen borttage noget af

hvad som forsendes med Posterne i yore Riger, være

sig Penge eller andet, imedens samme er under Post-

væsenets Ansvar. — Denne allerh. Resolution kundgjores

herved til alle Vedkommendes Efterretning. Det kgl.

Danske Cancellie den 28. September 1813.

Kongelig Resolution ang. Cancelliets Bevillings- 22. oktbr.

myndighed. Khavn den 22. Oktober 1813. —
Coll. Tid. 1815, S. 481.

.

Hvorved Cancelliet bliver bemyndiget til, i Tilfælde,

hvor der er forlbbet 3 Aar fra den Tid tvende Ægte-

folk have indgaaet Forening om at leve separerede,

men ikke siden denne Forening af Ovrigheden er ap-

proberet, at maatte udfærdige Bevilling til Ægteskabets

Ophævelse, naar særdeles Omstændigheder tale for de

Separerede, og Foreningen er indgaaet for en vedkom-

mende Forligelses-Commission..

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, 4. Decbr.

ang- Opsættelse af de nye Ministerialbogers Ind-

førelse. Khavn den 4. December 1813. —
Uanc. 1. Depart. Brevb. 1813, Nr. 3997.

1 Anledning af Deres Hoiærv". Skrivelse af 4. Septbr.

sidsti., hvori De yttrer, at de ved Reskr. af 11. Decbr.

A. befalede nye Ministerialboger for Tiden ikke, af
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Mangel paa Papir, kunne indføres i Island: skulde Can-

celliet herved tjenstl. tilmelde Dem, at dette Collegium
,

forventer, at de ommeldte Ministerialboger blive, saa snart

det efter Omstændighederne er muligt, indforte i Island.

Det kongelige Danske Gancellie den 4. Decbr. 4813.

4. Decbr. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

ang. flere Mangler af Kirkernes og Menighedernes

Fornødenheder. Khavn den 4. Decbr. 1813. —
v Gane. 1. Depart. Brevb. 1813, Nr. 3998.

i
•

/

Deres Hoiærv. har i Skrivelse af 2 Septbr. sidsti.

underrettet Caneelliet om: 1) at Communionen paa

mange Steder i Island er ophort, formedelst Mangel

paa Viin, og at De derfor har paalagt Præsterne at

forsyne dem med nogen Saft af indenlandske Bær til

Brug for Syge og Sindssvage, som finske at communi-

cere, og iovrigt at paaminde Menigheden om Rolighed

og Taalmod i denne Henseende m. m. — 2) at der

mangler Jern og Tjære til Kirkernes Reparation. —
3) at det sidste Oplag af den evangelisk- christelige

Bbmelærdoms-Bog næsten aldeles er udsolgt, og at

Deres Hoiærv. derfor har anmodet Kjobmand Simonsen,

der agter at nedreise her til Staden, pm at besbrge

el nyt Oplag af bemeldte Lærebog trykt her i Staden,

for at opsendes til Island til Forhandling; hvilken For-

anstaltning De har indstillet til Approbation. — I An-

ledning heraf skulde Caneelliet tjenstl. melde:

ad 1) at denne Foranstaltning bifaldes. —- ad 2) at

dette Collegium ved Skrivelse af D. D. har underrettet

den kongelige islandske og finmarkske Handels-Realisa-

tions-Commission herom K — ad 3) at der ikke haves

Noget herimod at erindre. Det kongelige Danske Gan-

cellie den 4. Decbr. 1813.

l

) denne Canc. Skriv. a£ s. D. i Brevb. sst. Nr. 3989.
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Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, »813.

ang. Præste - Enkernes Pension af Post-Pensions- X Decbr.

kassen. Khavn den 4. December 1813. —
Canc. 1. Depart. Brevb. 1813, Nr. 3999.

Den kongelige Post - Pensionskasse -Direction har

underrettet Gancelliet om, at Samme i Anledning af de

ifolge kongelig Resolution af 13. Mai 1785 til Uddelelse

til trængende Præste-Enker paa Island bestemte 300 Rd.

aarlig af Post- Pensionskassen, hvilke hidtil hvert Aar

ere indbetalte til dette Gollegium, imod sammes Kas-

serers Interims-Beviis
,

og siden Aaret 1806 udbetalte

til Vedkommende af Landfogden paa Island, efter de

af Stiftsøvrigheden ham tilstillede Repartitioner — har

anmodet det kongelige Rentekammer om, for Fremtiden

at indsende Repartitionerne og Qvitteringerne over hvad

der af disse Penge ved Landfogden er udbetalt til

Post-Pensionskasse-Directionen, for at bemeldte Direction
i

derefter kan besbrge Refusionen til Kammeret af Hans

Majestæts Kasses Tilgodehavende i saa Henseende. —
Hvilket Cancelliet herved tjenstl. skulde tilmelde Deres

Hbiærv. til fornoden Efterretning, Del kongelige Danske

Cancellie den 4. Decbr. 1813.

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, 11. Decbr.

ang. Uddeling åf Oplagspenge fra Grenjadarstad

Præstekald. Khavn den 11. Decembr. 1813. —
Canc. 1. Depart. Brevb. 1813, Nr. 4053.

1 Skrivelse af 23. August' sidsti. har Deres Hbiærv.

indberettet til dette Gollegium, at De, efter Præsten til

Grenjadarstad Tomas Skulesens dbdelige Afgang, har

ladet bemeldte Præstekalds Indtægter sætte under Ad- x

ministration
, indtil Embedet igjen blev besat, og paa

denne Maade sammensparet 159 Rd. 32 Sk. D. Cour.,

hvilken Summa Deres Hbiærv. anholder om at maatte

repartére til de mest trængende Præster i Provstiet.
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4 813. Cancelliet skulde i denne Anledning tjenstl. tilmelde

. Deres Hbiærv. til fornoden Efterretning at dette Colle-
11. Decbr. D

gium aldeles bifalder detle Forslag. — Det kongelige

Danske Cancellie den 11. Decbr. 1813.

u. Decbr. Rentekammer • Skrivelse til Cancelliet, ang.

Planer til Reformer i geistlige Sager i Island.

Khavn den 14. Decembr. 1813 \ — Remek. Isi:

Copieb. 1, Nr. 1126.

Det kongelige Danske Cancellie behagede under

42. Junii 1802 at underrette dette Kammer om et Forslag

fra Biskop Vidalin i Island, ang. at den i Aayet 1800

allern. befalede Commission til at taxere alt Jordegodset

der i Landet maatte paalægges at indgive Forsiage om

unødvendige Kirkers Afskaffelse, og en hensigtsmæs-

sigere Fordeling af Kirkesognene sammesteds. Den

til dette Formaal nodvendige Ordre blev tillagt Com-«,

missionens Medlemmer, af hvilke Cancellie- Sekretaire

og Fuldmægtig under delte Kammer Sivertsen har, som

af hosfolgende Forestilling med Bilag behageligst vil

erfares, sammendragel Commissionens Forsiage i en

Ext rakt, hvilken Forestilling i Aaret 1808 blev tilstillet

daværende Stiftamtmand, Kherre Greve Trampe til der-

over afgivende Betænkning, men paa Grund af hans

dengang indtrufne Fraværelse overdrog han Biskoppen

der i Landet paa fælles Vegne at overveie denne Sag.

— Biskop Vidalins Erklæring er nu hertil indkommen,

og paategnet selve Forslaget, hvorom vi, ved at tilstille

det kgl. danske Cancellie samme som en Sag dertil

henhérende, ikke bor undlade at tilfbie vore forelobige

Tanker: — Naar Biskoppen baade i Indledningen og til

Slutning antager, at den belejligste Tid til Iværksættelsen

af Commissariernes Forslag i det Hele vil blive, naar den

paatænkte Matrikul kan blive indfort, saa kunne vi ikke

') Canc. Skriv. 5. Febr. 1814.
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andet end give denne hans Mening vores Bifald, saasom vi 1813.

ved den nye Matrikuls Indforelse i Island have tillige 14. Decbr.

haft til Formaal Amternes, og Herredernes Inddeling,

og den der i Landet anordnede Capilulslaxt, som vi

efter Biskoppens Formening ansee uomgjængclig for-

noden, ti] derefter al bestemme Forbedringen i Præste-

standens Indkomster i Almindelighed, og som nødven-

dig maa tages under Overveielse ved de overflødige

Kirkers Afskaffelse os Socnenes deraf flydende Indde-

ling, men at hidtil er standset med at arbeide paa den

nye Matrikul for Island , vil velbemeldte Ganccllie selv

skjonne at have sin Aarsag i de senere uheldige Con-

junkturer, der have gjort Gorrespondencen paa Landet,

angaaende de fasisættende Regler for Gapitulslaxtens

Sættelse og Tiendevæsenet, hoist usikker, ikke at tale

om de i Landet selv indløbne Cataslropher. Hvad der

ved 3. og 4. § foreslaaes, angaaende del beneficcrede

Godses Salg og dels saakaldle Itakers eller Herligheders

Afhændelse, finde vi at kunne fortjene Bifald, og naar

i sin Tid Noget derom skulde foranstaltes, holde vi for,

at hvad der er anordnet om beneficeret Godses Salg

i Norge kunde, saavidt del fandtes passende, tjene til

Monster, hvilket ogsaa forudsætter Gapitulslaxtens Ind-

førelse, ligesom og da forsi Biskoppens Forslag til 12.

og 13. §, om en Pensionskasse for Paslores Emeritos.

kan komme i Overveielse. Det som efler vores Mening

foreløbig bor foranstaltes, er at afgjøre det i ih § op-

kastede Sporgsmaal om Selveierkirke-Eiernes Ret til det

(til) disse Kirker henhorende Jordegods, hvis Viglighed

synes at udfordre en gjennem Stiftet indhentende Be-

tænkning fra Landets egne sagkyndige og uinteresserte

Mænd. Endelig ansee vi det passende, for at hævede

Vanskeligheder som i sin Tid maatte mode, at cfe her-

efter ansættende Præsters Collation blev saaledes clau-

suleret, at de maatte være underkastede hvad Foran-

dringer der i Tiden kunde finde Sted. Saasnart Corre-

spondencen under heldigere Conjuncturer bliver mere
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813. sikker, skal det være et Formaal for vore Onsker igjen

~^
x̂

at tage Sagen om den nye Malrikul for Island,, og alle

deraf flydende Foranstaltninger, under Arbeide. — For-

uden delte Forslag, som, egentlig angaaer overflodige

Kirkers Nedlæggelse og Præsternes Vilkaars Forbedring,

lade vi tillige folge til videre Bedømmelse et andet af

Sekretair Sivertsen indsendt Forslag om Kirke- og Præste-

gaardenes Forfatning og Forbedring, samt Skole- og

Thinghuses Indretning m. v. Rentekammeret den 14.

December 1813.

Decbr. Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Overcriminalrettens Vedbliven. Khavn

den 28. Decbr. 1813. — Uanc. 8. Depart. (Norske

Justits-Depart.) Brevb. 1813, Nr. 4737.

1 Skrivelse af 1. August sidsti. har Hr. Stiftamtm.

meddeelt Gancelliet Deres Betænkning over et af Justi-

tiarius i Landsoverrelten paa Island, Etatsraad Stephen-

sen, indgivet Forslag om at Overcriminalretten samme-

steds maatte indgaae, og Landsoverrelten blive sidste

Jnstants i alle Delinquentsager. — Man skulde i den

Anledning herved tjenstligst melde til behagelig Under-

retning og videre fornoden Bekjendtgjorelse for Ved-

kommende, at dette, Gollegium holder for, at denne

Domstol fremdeles som hidtil bor vedblive, hvorhos

man, i Anledning af hvad Hr. Stiftamtm. til Slutningen

i Deres Skrivelse har anfort 1
, maa bemærke » at Can-

') I Skriv. 1. Aug. 1813 havde Stiftamtmand Castenschjold

nemlig indberettet, at
ttdeels fordi det interesserer' Etats-

raad en (M. Stephensen) saa meget, og deel s fordi jeg (Stift-

amtm.) foler, at jeg ikke besidder saa megen Kundskab

i det islandske Sprog, som udfordres til med Nytte at

indstudere mig i Acter m. m. (har jeg) under D. D. an-

modet ham, som hidtil, at bestyre alt det Judicielle ved

Overcriminalretten, hvorimod jeg ikkuns vedbliver at ud-

nævne Assessores
,
og i Forening med Retten Actores og
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celliet ikke finder del passende, at Hr. Stiftarntm. imod 1813.

Reskr. af 6. Maji 1808 udftræder af bemeldte Ret, og 28. Decbr

man kan désaarsag ikke forestille dette til allerh. Ap-
"

probation. Det kgl. Danske Gancellie den 28. Decbr. 1813.

Freds-Traktat imellem Danmark og Sverrig. -1814.

Kiel den 14. Januar 1814. — Traktaten haves i

»^Januar

Original-Aftryk paa Dansk og Fransk fra Schultz's Officin. —
Fransk : „Traité de paix entre le Danemarc et la Suéde", 28

Sider. 4t0 . — Dansk: „Freds-Traktat imellem Danmark og

Sverrig", 22 Sider. 4*°. - Colleg. Tid. 1814, S. 81-88,

108—112, 120— 128 ; Schou XVII, 24—37. — Uddrag.

I den hellige Trefoldigheds Navn. — Hans Majestæt

Kongen af Danmark og Hans Majestæt Kongen af Sverrig,
i

besjælede af lige Attraa efter at ende den Krig, som

uheldigviis har funden Sted mejlem dem, og igjen at

tilveiebringe Enighed og god Forstaaelse mellem deres

gjensidige Stater paa en Grundvold, som for stedse

kan sikkre dens Vedvarenhed, have til den Ende ud-

nævnet og bemyndiget Befuldmægtigede, .... hvilke,

efter Udvexling af deres gjensidige Fuldmagter, der bleve

fundne i god og behbrig Orden, ere komne overeens

mo følgende Artikler:

.... Fjerde Artikel. Hans Maj*. Kongen af

Danmark frasiger sig, saavel for sig selv, som for sine

Efterfølgere til Tronen og til Kongeriget Danmark, uigjen-

kaldeligen og for bestandig til Fordeel for Hans Majestæt

Kongen af Sverrig og for hans Efterfølgere til Tronen og

Kongeriget Sverrig, alle sine Rettigheder og Adkomster til

Kongeriget Norge, nemlig til de her opregnede Bispe-

domnier og Stifter: Christiansand, Bergen, Aggershuus

og Trondhjem med Nordlandene og Finmarken lige indtil

Grændsen af det russiske Rige. — Disse Bispedommer,

Stifter og Provindser, der udgjore hele Kongeriget Norge,

Defensores". Tillige anholder han om, ifald Retten skulde

vedblive, atmaatte vedkgl. Resol. blive fritaget for at deeltage
i Rettens Forhandlinger, uden forsaavidt ovenfor er meldt.



492 Freds - Traktat med Sverrig.

1814. tilligemed alle Indvaanere, Byer, Havne, Fæstninger,

14 Tanuar
landsbyer og Oer paa alle Kyster af delte Kongerige,

saavel som de lilhbrende Besiddelser — Grenland, Fær-

oerne og Island ikke deri indbegrebne — ligesom alle

Forrettigheder, Retligheder og Fordele, skulle for Frem-

liden tilhore Hans Maj*. Kongen af,Sverrig med fuld

Eiendomsret- og Souverainitet, os danne et Kongerige

forenet med det svenske. — Til den Ende lover og

forpligter Hans Maj 1

.
Kongen af Danmark sig paa den

hdilideligsle og meest forbindende Maade, saaveJ for sig

som for sine Efterfolgere og for hele Kongeriget Dan-

mark, til aldrig al gjore nogen directe eller indirecte

' Fordring paa Kongeriget Norge eller paa nogen af dets

Bispedommer, Stifter, Oer og Landstrækninger, hvis

Indbyggere alle ere, ved og i Kraft af nærværende Af-

staaelse, laste fra den Hyldings- og Troskabs-Eed, som

de have svoret Kongen og Danmarks Krone —
Skeel i Kiel den 14. Januar, Aar efter Christi Bvrd eet

Tusinde otte Hundrede og fjorten.

a. Febr. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

ang. en Tiifdielse i Præsternes Collationsbreve.

Khavn den 5. Februar 1814. — Canceii. i. Depart.

Brevb. 1814, Nr. 21 J.

Efter at den for Island nedsatte Matrikulerings-

Commission, ifolge et af D. Htiiærv. indgivet Forslag, i

Aaret 1802 var bleven paalagt at indkomme med For-

slag om unødvendige Kirkers Afskaffelse, og en hen-

sigtsmæssigere Fordeling af Kirkesognene i Island, —

-

har Commissionen til det kongel. Uentekammer indsendt

Forslag i denne Henseende, ved hvilken Lejlighed den

tillige har foreslaaet endeel Forandringer og Forbedrin-

ger i Henseende til Præslekaldenes og Kirkernes Ind-

tægter. — Af disse Forslag har det ene Commissions-

Medlem, Canceljie-Sccrelair Sivertsen, forfattet enExtract,

paa hvilken D. lloiærv. har tegnet Deres Bemærkninger.

\
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Denne Extract, tillige med Secretair Sivertsens yderligere 1814.

Bemærkninger i Anledning af D. Hoiærv., Betænkning, ^ "
^^

har' det kgl. Rentekammer nu tilstillet Ganeéllict til Af-

gjCrelse, og derhos yt'tret, at Samme er fuldkommen

enig med D. Hoiærv. i, at den beleiligste Tid til For-

slagenes Iværksættelse i det Hele vil være, naar den

nye Matrikul i Island er indfort, eftersom derved tillige

er tilsigtet en forandret Inddeling af Herreder og Amter;

men at den nye Matrikuls Indforelse maa opsættes til

heldigere Gonjuncturer. — Imidlertid har dog Kammeret

anseet det passende, for at hæve de Vanskeligheder,

som i sin Tid maatte mode, at de herefter ansættende

Præsters Collalion blev saaledes clausuleret, at de maatte

være underkastede hvad Forandringer der i Tiden kunde

finde Sted; — og da Gancellirl heri maa være enig

*ned Kammeret, saa skulde man tjenstligst anmodé D.

Hoiærv . om, at foranstalte, at saadan Glausul tillægges

de Præsters Goliation, som herefter beskikkes. — Det

kgl. Danske Gancellie den 5. Februar 1814.

Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi- 19
- Febr -

skoppen over Island, ang. Hitardals Præstekaids

midlertidige Fritagelse for at holde Eleemosyna-

HUS. Khavn den 19. Februar 1814 1
. — Canc.

1. Depart. Brevb. 1814, Nr. 278.

P. M. Cancelliet har allerund. foredraget Hans Maj
t
.

den hertil indkomne, med Mr. Sliftamtrn.' og D. X-M o i-

ærv/ Erklæring af 8. Junii f. A. forsynede Ansogning"

fra Sognepræsten i Hitardal. Hr. Bjbrn Benediclsen, om
Fritagelse for at underholde nogen Eleemosynarium.

Allerhoislsamme har herpaa under 14. dennes allern.

behaget at resolvere:
"

uVi bifalde allern., at den paa Ililardal Kald i Is-

land hæftende og for Tiden ledigværende Eleemosyne

') Canc, Skriv. 4. Febr. (kgl. Resol. 1G. Januar) 1815.

*
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14. maa henstaae ubesat, indtil Pensionen til Formanden i

Kaldet ophorer". — Hvilken allerh. Resolution Gancelliet

herved tjenstl. skulde tilmelde Hr. Stiftamtm. og Biskop-

pen til fornoden Efterretning og Bekjendtgjorelse for

Vedkommende, i— Det kgl. Danske Cancellie den 19.

Februar 1814.

Febr. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

ang. Afskaffelsen af et Miklaholt Kirke tilhorende

Inventarii-ftvilde. Khavn den 19. Februar 1814.
— Canc. 1. Depart. Brevb. 1814, Nr. 279, sammenholdt med

Concepten.

P. M. Cancelliet har allerund. foredraget H. Maj*.,

den med D. Udiærv.* Erklæring af 2. Septembr. f. A.

forsynede Ansogning fra Gud rid Jonsdatter, Enke efter

afg. Præst for Mikleholt Menighed, Magnus Sigurdsen,

hvori hun anholder om, at det enten maatte tillades

•hende at betale en til Kaldets Inventarium horende Qvilde

til Eftermanden i Embedet med de af hendes Mand i

sin Tid derfor modtagne 4 1
/^ Rd. D. Cour., eller og at

denne Qvilde maatte aldeles udgaae af Kaldets Inven-

tarium uden Vederlag. Allerhoistsamme har herpaa

under 10. dennes allern. behaget at resolvere:

uVi bifalde allern., at indbemeldte til Mikleholt Kald

paa Island horende Qvilde maa udgaae af Kaldets

Inventarium, og at den afdbde Præstes Enke Gudrid

Jonsdatter maa være frilaget for at betale nogen Godt-

gjorelse for samme til Eftermanden". — Hvilken allerh.

Resolution Cancelliet herved tjenstl. skulde tilmelde D.

Hbiærv. til fornoden Efterretning og Bekjendtgjorelse

for Vedkommende. — Del kgl. Danske Cancellie den

19. Februar 1814. ,

Cancellie-Circulaire til Collegierne og Hoie-

steret, ang. Kongens Titel og Vaaben. Khavn
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den 22. Februar 1814. — Canc. 2. Depart. Brevb. 1814.

,1814. Nr. 460. Fogtm. (Algreen-Ussing) "VII. 5, 1. H., S. 55. ^
Paa Cancelliets allerund. Forestilling om, hvorledes

der for Fremtiden skal forholdes med H. Maj*. Kongens

Titel og Vaaben, har del behaget Allerhoistsamme under

21. d. M. allern. at resolvere saaledes:

({
Vi ville allern., at Vor Titel, med Udeladelse af

Kongeriget Norge, skal indtil videre forblive som den

hidtil har været, saaledes, at Pommern og Bygen ikke

indlemmes deri, for end disse Provindser ere blevne

tagne i Besiddelse, hvorom Vi i sin Tid ville lade Vort

Gancellie underrette \ — Derhos ville Vi allern., at

Vort Vaaben skal forblive uforandret, som det nu er,

med den Undtagelse, at Ordet
t
Norvegiæ' i Omskrif-

ten udelades". — Hvilken allerh. Resolution Cancelliet,

efter allerh. Befaling, herved forelobigen tjenstl. skulde

meddele (Tit.) til behagelig Efterretning. — Det kgl.

Danske Gancellie den 22. Februarii 1814.

é

Reskript til Stiftamtmanden over Island, ang. 23. Febr.

Løsladelse af nogle Tugthuslemmer. Khavn den

23. Februar 1814'. —
- Canc. 3. Departem. Registr. V,

422b— 423 (1814, Nr. 30), sammenholdt med Concepten.

Frederik den Sjette &c. V. S. B. Os er af Vorl

danske Gancellie allerund. foredraget en af Dig til Samme
indsendt Forestilling, hvorved Du indberetter, at Du, i

Anledning af al del var befundet, al Tugtnuset paa Vort

Land Island, formedelst den især ved uheldig Fiskefangst

i Landet foraarsagede Mangel paa Fødemidler, ei læn-

gere kunde underholde alle dets Lemmer, har seet Dig

nødsaget til, for ikke at lade Fangerne udsættes for at

omkomme af Hunger, at løslade følgende for mindre
•— /

Svensk - Pommern og Rvgen afstodes til Preussen imod

Hertugdømmet Lauenborg, ved Traktat 4. Juni 1815

(Schou XVII, 882;—886).
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1 8 i 4. Forbrydelse til lemporairl Arbeide i bemeldte Tugthuus

"^p^rtr indcJomte Lemmer, hvis Straffetid endnu ikke var ud-
23. Febr.

"

lobet, nemlig: Gudmund Olavsen, Thorlev Johannesen,

Ingrid Eriksd atter; Gudmund Gudmundsen, Valgerd Gud-

brandsdatter, Bergthor Johnsen, Jon Oddsen, Magnus

Gudmundsen, Gudmund Johnsen, Bjarne Brynjulvsen,

Rannveig Gisledatter, Erik Johnsen, Bjartmar Bjarnesen,

Sigurd Vigfussen, Sigurd Sverrissen, John Thorlaksen,

Gisle Olavsen og Ingebjorg Sivertsdalter. — I Anledning

heraf give Vi Dig herved tilkjende, at Vi, med Hensyn

til de Os derhos foredragne særdeles Omstændigheder,

allern. bifalde ovenmeidte af Dig trufne Foranstaltning.

Befalende &c. Kjdbenhavn den 23. Februarii 1814

•28. Febr. Reskript (il Stiftamtmanden over Island, ang.

Ophævelse af Landsoverrettens Session i Januar

Maaned. Khavn den 23. Februar 1814. —
Publiceret ved Landsoverretten i Island den 1. August 1814.

Canc. 3. Depart. Registr. V, 421 b—422 (1814, Nr. 29) sam-

menholdt med Concepten. Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 5,

i. H., S. 61-. . iobtmcn^(i»Ait?4 lifllfhi?/^

Frederik den Sjette &c. V. S. B. Os er af Vort

Danske Cancellie allerund. foredraget en af Juslitiarius

i Landsoverretten paa Vort Land Island, Os elskelig

Elalsraad Stephensen, indsendt Forestilling, hvori han

har andraget, at, da den til Begyndelsen af hvert Aars

/ Januar Maaned bestemte Landsoyerrets-Session indfalder

i den allerslrængesle Aarstid under Islands haarde

Giicnat, er det meget besværligt for Betten og Parterne,

da al samles eller at conservere Hclbreden i det Belten

anviste Loeale, som i slræng Kulde ikke er muligt at

opvarme, af hvilken Aarsag han har indstilt, at den til

Januar Maaned bestemte Landsoverrets - Session enten

maa altleles bortfalde, eller i al Fald dog, naar ingen

Belssager ere indstævnte til bemeldte Session, efterdi

Publieationer af Skjbdcr og andre Documenter, hvoraf

til denne Session nogle frembydes, uden Folger kunne
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udsættes til den næst paafblgende April Maaneds Ses- 4814.

,sion. — 1 Anledning heraf uive V
7
i Die; herved tilkjcnde/'^7^rrr

"

° ° ° J
' 23. Febr.

at Vi, i Betragtning af de an forte Omstændigheder,

allern. tillade, at den til Januar Maaned fastsatte Lands-

overrets -Session for Vort Land Island maa bortfalde,

naar ingen Retssager til den Tid ere indstævnte, samt

at de Publicationer af Skjoder og andre Documenter,

som skulle skee ved denne Session, maae udsættes til

den næstpaafolgende April Maaneds Session. — Der-

efter Du Dig allerund. haver at rette, og Vedkommende

Saadant til Efterretning at tilkjendegive. Befalende &c.

' Kjbbenhavn den 23. Februarii 181 L
-

Kongelig Resolution ang. Cancelliets Bemyn- s- Mans.

digelse til ad mandatum at confirmere Fledforings-

Contracter. Khavn den 3. Maris 1814. —
I Anledning af Andragende fra Ribe om Confirmation paa en

Fledforings-Contract. — Canc. 3. Depart. Forestillinger 1814,

Nr. 27. Coll. Tid. 1814, S. 206.

Vi ville allern. have den af indbemeldte N. N. med

N. N. oprettede Fledforings-Conlract confirmeret; derhos

ville Vi allern. have Vort Cancellie bemyndiget til, at

maatUi for Fremtiden, naar Omstændighederne lilraade

del, ad mandalum bevilge Confirmation paa Fledfdrings-

Contracter, uagtet de næste Frænder derimod protestere,

dog ikkuns i de Tilfælde, hvor Fledfbringen ingen Livs-

arvinger har. — Kjobenhavn den 3. Marts 1814.

ø

Cancellie • Circnlaire til samtlige Biskopper, s. Marts

ang. Kirkebfinnen. Khavn. den 8. Marts 1814.

— Canc. 1. Depart. Brevb. 1814, Nr. 402. Fogtm. (Algreen-

Ussing) VII. 5, 1. H., S. 76.

P. M. Hans Maj*, har under 19. Januar d. A. allern.

behaget at resolvere:

ni. B.
, 82
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uAt den Orden, i hvilken de kongelige Personer

ifolge den under 19. Marts 1808 D. Htfiærv. tilmeldte

allerh. Resolution skulle nævnes i Bonnen fra Prædike-
V

stolen, skal forandres derhen, al umiddelbar efter Hans

Hoihed Prinds Christian Frederik nævnes Hoisammes

Son, Pririds Frederik Carl Christian". - Hvilken allerh.

Resolution Cancelliet herved tjenstl. skulde tilmelde D.

Hoiærv. til fornoden Efterretning og Bekjendlgjbrelse

for samtlige Præsteskab. — Det kgl. Danske Cancellie

den 8. Marts 1814.

12. Marts. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

ang. de islandske Præste-Enkers Pension af Post-

kassen. Khavn den 12. Marts 1814. — Canc.

1. Dcpart. Brevb. 1814, Nr. 424. Fogtm. (Algreen - Ussing)

VII. 5, 1. H., S. 79.

' Den kgl. Poslpensionskasse-Direction har under-

rettet Cancelliet om, at samme har foranlediget, at de

ifølge kgl. Resol. af 13. Mai 1785 til Uddelelse blandt

fattige Præste-Enker paa Island bestemte 300 Rd. Dansk

Cour. fra i. Januar 1813 aarligen anvises af Postpen-

sions-Kassen med 300 Rbd. N. V. — men at, saasnart

denne Kasses Forfatning maalte tillade, at de paa samme
hvilende Pensioner kunne betales i S. V., vil ogsaa dette

Belbb blive udredet i bemeldte Valuta. — Hvilket man
herved tjenstligst skulde tilmelde D. Hoiærv. til videre

- Bekjendtgjorelse. — Det kongel. Danske Cancellie den

12. Marts 1814.
i i i

I

26. Marts. Rentekammer - Skrivelse til Cancelliet, ang.

Tiende til Fattige af Kirkejorder. Khavn den

26. MartS 1814 — Rentek. Tsl. Copieb. 1, Nr. 1153.

Indsluttel tilbagesendes den os under 8. Januar

d. A. til Betænkning tilstillede og fra Stiftamtmanden

- over Island indkomne Skrivelse med Bilage, betræffende
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en Tvistighed imellem Sognepræsten til Holt og ved- 1814.

kommende Fattigforstander inden Rangervallc Syssel
^T^MartT

og Islands Sbnder-Aint, om Fatligvæsenets Ret til Tiende

af Kirkejorder; og skulde vi i denne Anledning, næst

forelobigen at bemærke, at Biskoppens Betænkning over

Sagen ikke er bleven indhentet, tjenstl melde: at da

det er Opsidderne, og ikke Beneficiarius, som det paa-
"

ligger at svare Tienden, og man maa, efter hvad i Do-

cumenterne er oplyst, antage, at Qvæslionen angaaer en

Undtagelse fra en om ikke aldeles almindelig, saa dog

for det meste i Landet in praxi gjeldende Regel, at

denne Tiende ydes, saa forekommer det os, at det er

udenfor Tvivl, at Fattiges Tiende bor erlægges af Kirke-

jorder paa samme Maade som af Selveiergodset. I

Overeensstemmelse med Conferentsraad og Amtmand

Thorarensens Betænkning, til hvilken Sliftamtm. Casten-

schjold henholder sig, maae vi derfor henstille til det

kgl. Danske Ganeellies nærmere Omdomme, om det

ikke er rigtigst, at der bliver indfort en Uniformitet i

denne Sag, ved herom at erhverve Hans Maju allern.

Befaling. — Rentekammeret den 26. Martii 1814.

Kongelig Resolution ang. Forandring med so. Marts.

Hensyn til det Danske Caocellies Departements-

Inddeling. Khavn den 30. Marts 1814«. —
Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 5, \. H., 8. 88-89.

Al det tredie Departement under det Danske Can-

cellie, med sammes Sekretariats-Comploir, aldeles skal

indgaae, og at de bornholmske, islandske, færolske,

gronlandske og indiske Sager derfra skulle henlægges

•til femte Departement, dog uden nogen Forogelse i

sidstnævnte Departements Embedspersonale, samt at i

kancelliets sjette Departement det fbrsle Revisionscomp-

toir for Overformynderievæsenet i Norge, og det fdrste
—

') kgl. Resol. 17. Juni 18U.

82*
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1814. Revisionscomptoir for Kjbbslæd- Regnskaberne aldeles

skulle indsaae, imod at Revisionen af de 24 danske
80. Marts. ° ? .

Kjobslæders Regnskaber, som nu hore under sidstnævnte

Comptoir, henlægges tij det andet Revisionscomptoir

for Kjobstæd-Regnskaberne , hvorfra désaarsag fragaae

Kjobenhavns Ryes Regnskaber, hvilke overtages af Re-

visionscomptoiret for Skifternes og de offentlige Stiftel-

sers Regnskaber, tilligemed Revisionen af alle andre til

C'ancclliel indkommende Regnskaber, som nu ikke ere

henlagte under noget bestemt Comptoir, alt ligeledes

uden nogen Fordgelse af Embedspersonalet i de tilbage

blevne Revisionscomptoire under Cancelliet. — Kjb*ben-

havn den 30. Marts 1814.

\

* i
*

e. Aprii. Kongelig Resolution ang. Forandringer i Rente-

kammer-Collegium. Khavn den 6. April 1814 1
.

— I Anledning af Rentekammerets Forestilling 18. Marts 1814.

Rentek. Danske Relat og Resol. Prot. 1814. Litr. A, Nr. 103;

Resolutionen selv i Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 94,

Nr. 9 (1814). Colleg. Tid. 1814, S. 254. Fogtm. (Algreen-

Ussing) VII. 5, 1. H., S. 95. - Uddrag.

Vi finde, at det, med Hensyn til det forandrede

Forhold med Norge, vil være nødvendigt, at i Benæv-

nelserne af det danske og norske Kammer- Gancellie,

£amt det danske og norske Tabel - Comptoir, herefter

t
udelades det Ord „Norske" * derhos ville Vi allern. have

bestemt, at det fors le sbndenljeldske, andet sonden-

fjeldske, fdrste nordenfjeldske og andet nordenfjeldske,

samt del norske Berg- og Saltværkscomptoir, aldeles

skulle ophæves, og det Fornodne herom strax offentligen

bekjendlgjores; dog ville Vi allern., al samtlige i disse

Comploirer ansatte Renteskrivere og bvrige Betjente

skulle, indtil de paa anden Maade igjen ansættes i Vor

Tjeneste, under Navn af Vartpenge, beholde de dem

tillagte fulde Lbnninger, uden nogen Afkortning, imod

l

) kgl. Resol. 12, Juli 1814.
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*

at de fortsætte Revisionen af de norske Oppeborsels- 1814.

Regnskaber indtil forride Aars Ddgåna, til hvis FulgV ^i^XD
f

° °' q April.
endelse Kammeret muligen kunde foreskrive vedkom-

mende Reljente en vis Termin, samt fremdeles besOrg«

de andre Forretninger, som Vi enten under Vort Rente-

kammer eller paa anden Maade i Vor Tjeneste maalte s

finde for godt at overdrage dem. — Kjobenhavn

den 6. April 1 814.

• * ø

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Ca- 9 - April,

stenschjold og Biskop Vidalin, ang. Præstens Sa-

lair af Thykkvabæ Kloster. Khavn den 9. April

1814 1
. — Rentek. Isl. Copieb. 1, Nr. 1156.

Ved at indsende hosfolgende Ansogning med Bilag,

hvori Provst Th. Brynjolvsen anholder om, at ham og

Eftermænd maa. isledenfor de ham som Sognepræst til

Thykkebæ Kloster af bemeldte Klostergods tilkommende

5 Hdr. i Landore, lilstaaes Indtægten af 6 i Anso^nin-

gen benævnte Thykkebæ Klosters Gaarde, har lir. Sti'ft-

amtm. i Skriv, af 27. August f. A. indberettet, at De

for afvigte Aar har beordret Administrator af Kloster-

godset at udbetale Sognepræsten det Halve af den ham

tilkommende Indlægt in natura, og den anden halve.

Deel i Penge. — I denne Anledning skulde vi tjenstl.

melde, at Kammeret lader den af lir. Stiftamtm. foiede

foranstaltning for afvigte Aar og indtil videre saaledes

passere, hvorimod vi, forinden videre resolveres i Sa-

gen, tjenstl. udbede os Stiftsdirectionens behagelige Be-

tænkning, hvorved især maatte oplyses Præstens Ret

til ovennævnte Præstation af Klostergodset, samt hvor-'

paa den i Ansogningen paaberaabte forandrede Ydelses-

maade i Penge er grundet. — Rentekammeret den 9.

April 1814.

*) Rentek. Skriv. II. Marts 1815.



i

502 Rentek. Skriv. ang. Jordebogskassen.

1814. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Ca- -

rT^dT stenschjold, ang. Control med Jordebogskassen.

Khavn den 9. April 1814 1

. — Rentek. isi. Copieb.

% Nr. 1158.

Ved Skrivelse af 10. August f. A. har Hr. Sliftamtm.

indberettet, at De, i Anledning af Landfoged Thorgrim-

sons dermed fulgte Andragende, har, paa nærmere for-

ventende Approbation, fritoget ham for at fore en dob-

belt Kassebog, indrettet for hvert Aar, fra nyt af, samt

at aflægge de befalede Maanedslister, imod at han ind-

retter en Protokol til en fuldstændig og paa saa mange

Aar den lilrækker fortlbbende Hoved -Kassebog, samt

imod at han fremviser bemeldte* Kassebog og Behold-

ningen naar paafordres. Vi skulle derfor tjenstl. melde,

at siden herfra ikke kan haves nogen tilstrækkelig Con-

trol med Jordebogskassens lobende Indtægter og Ud-

gifter, men dette maa overlades til Hr. Stiftamtm. g gode

- Forsorg i Overeensstemmelse med vores Skrivelse af

12. Juni 1790, saa finder Kammeret ved den fbiede

Foranstaltning Intet at erindre; dog formene vi, at den

omhandlede Foreviisning af Kassebogen, tilligemed den

conlante Beholdning, bor foregaae hver Maaned, samt

at Hr. Stiftamtm. hvergang paa behbrigt Sted i Kasse-

bogen derom bbr nedskrive Forklaring, og at ibvrigt

hvert Aars Efteraar hertil maa indsendes en Kasse-

Extract, som viser Kassens Beholdning 2
. — Kentekam-

meret den 9. April 1814.

9. Apni. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Ca-

stenschjold, ang. fri Brngsjord for Distriktschirurg

Svein Pålsson. Khavn den 9. April 1814. —
Rentek. Isl. Copieb. 1, Nr. 1159.

Efter Hr. Sliftamtm.' Skrivelse af 10. August f. A.

har De paa forventende Approbation tilstaaet Distrikts-

') Rentek. Skriv. 17. Januar 1818.
9
) Rentek. Skriv. 6. April 1816.
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chirurgus Paulsen Fritagelse
N

for at udrede nogen Afgift 1814.

af hans i Fæste havende Konaen tilhorende Gaard 'TT^T... \ 9 * April. -

Sydn-Vik inden Vester-Skap.tefjclds Syssel, imod at han

renuncerer paa de ham ved vores Skrivelse af 6. April

1805 aarlig tilslaaede 12 Rd., indtil ham bliver forundt

en Embedsgaard. Vi skulle derfor tjenstl. melde, al

det ved den foiede Foranstaltning kan have sit For-

blivende^ hvorom det maatte behage Hr. Stiftamtm. at

underrette saavel bemeldte Paulsen, som Landfoged

Thorgrimsen, hvilken Sidste derhos behageligen maatte .

beordres: i hans for afvigte Aar aflæggende Jordebogs-

Regnskab herom at afgive behbrig Forklaring. — Rente*

kammeret den 9. April 1814. \ >' .

"

Kongelig Resolution ang. Udbetalingsmaaden 15. April,

af Gager og Lfinninger i Island. Khavn 15. April

1814 J
. 1 Anledning af det kgl. Reskr. 5. Januar 1813,

til Finants-Collegium, bekjendtgjort ved Plak. af s. D. fra

bemeldte Collegium, havde Rentekammeret forespurgt, hvorvidt

Reskriptets Bestemmelser kunde anvendes paa vedkommende

Embedsmænd og Pensionister i Island, uagtet Forordningen

om Pengevæsenets Forandring ikke var indfbrt der. Finants-

Collegium var af den Mening, at da Forordn, om Pengevæse-

nets Forandring ikke gjaldt for Island, kunde heller ikke det

ovenmeldte Reskript der være anvendeligt, men at det maatte

ansees rigtigst, at Embedsmændene i Island bevirkedes Grati-

fication, ligesom i de foregaaendé Aar. Imidlertid var det

Kammeret bekjendt, at saasnart Pengeforandringen i Danmark

blev, med de forste Handelsskibe 1813, bekjendt i Island, vir-

kede dette saaledes, at Priserne paa alle Nbdvendighedsvarer

stege paa engang enormt, og endog til en hbierc Priis end i

Danmark; Kammeret ansaae det derfor utvivlsomt, at de is-

landske Embedsmænd trængte til Fordgelse i deres Indtægter^

efter samme Princip som var tilstaaet Embedsmændene i Dan-

mark ved Reskr. af 5. Januar 1813. — Rentek. Norske Relat.

og Resol. Prot. 94, Nr: 12 (1814).

Vi ville allern: have bevilget, at alle Vore Embeds-

mænd og Betjente i Island af Vore Kasser bevilgede

/ ') jevnf. Forordn. 20. Marts 1815 % 20.
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1814. Gager og Lbnningcr maae, fra Bégyndelséh af forrige

^~a~% ' Aar. beregnes og udbetales i Rigsbankpenge S. V., efter
l). April*

de i Vort allerh. Reskript af 5. Januar f. A. til Vort

Finants-Collegium indeholdne Bestemmelser. — Kjoben-

havn den 15. April 1814 K

— \ . i

v

7. Mai. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

ang. Forslag om Vido som Bisperesidents. Khavn

den 7. Mai 1814. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1814,

Nr. 786, sammenholdt med Concepten.

Efter at have modtaget D. Iloiærv." Skrivelse af

2. Seplbr. f. A., Tivori De anholder om, at Ocn Vidfle

maalte udlægges og perpetueres til Bispesæde, samt at

de sammesteds værende Rygninger maalte istandsættes;

— har Cancelliét desangaaende indladt sig i Brevvex-

ling med det kongel. Rentekammer, og nu fra samme

modlaget Svar, hvori y IIres: at Kammeret vel (inder det

billigt og hensigtsmæssigt, at Islands Bispestol forsynes

, med Embedsbolig, men at, da Bygningerne paa be-

meldte Oe, efter en af Etatsraad og Jusliliarius Ste-

phensen indsendt Besigtelses -Forretning, samt andre

Efterretninger, ere saa aldeles forfaldne, at sammes

.Reparation til en standsmæssig Bisperesidents rimelig-

') Ved Rentek. Skriv. 30. April (Rentek. Isl. Copieb. 1, Nr.

1183) communiceres Landfogden i Island, Thorgrimsen,

Indholdet af denne Resolution, „og meldes derhos, at, da

ifølge Fundatibnen for Rigsbanken Cours af Rigsbanksed-

ler mod virkeligt Sblv ikke er bleven bestemt og bekjendt-

gjort forend den 1. August f. A., saa blive fornævnte

Gager og Lonninger fra 1. Januar til 30. Juni s. A. ikkun

at udbetale i Rigsbankpenge Navneværdie, men derimod

fra 1; Juli næstefter og fremdeles, indtil en ny Cours af

Rigsbanken bliver bestemt og offentliggjort, hvilken saa-

snart muligt skal blive Dem communiceret , i Sblvværdie

efter den den 1. August f. A. bestemte Cours paa Rigs-

bankpenge, 375 mod 200".

i
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viis vilde foranledige en saa stor Udgift, som om der 1814.

skulde op fåre s en ny Hovedbygning, samt med Hensyn ^""j^"

til, at de ved Reskr.JS. April 1785 bestemte 1200 Hd.

til en Bispevaanings Opforelse ere aldeles ulilslrække-

lige, saa finder Kammeret saa meget mindre Anlednings

til at indlade sig paa det Ansøgte, men holder for, at

det rcltest indtil videre mna have sil Forblivende ved

den i bemeldte Reskript gjorte Bestemmelse, at Biskop-

pen skal være bosat i Beikevig, hvilket Kammeret og

saa anseer for vigligt med Hensyn til de Forretninger,

D. Iloiærv. har at udføre i Forening med Stiftamtman-

den; Hvilket man herved tjensll. skulde tilmelde D.

Iloiærv., med Tilfoiende, at CanceJJiet for Tiden ingen

Udveie seer til at forskaffe Dem fast Embedsbolig, men
at De, saasnart De kan bringe et passende Sled i Rui? -

kevig i Forslag, derom slrax har at gjore Indberetning.

Det kgl. Danske Caneellie den 7. Mai 1SI4.

Gancellie-Plakat for Danmark, ang. Politiets 13. Mai.

Gjennemsyn af Blade og trykte Skrifter. Khavn

den 13. Mili 1814. — Denne Plakat, hvis fuldstæn-

dige Titel er: „Plakat for Danmark, angaaende en nærmere

Bestemmelse i Henseende til §§ 20 og 27 i Forordningen af

27. Septbr. 1799", er ikke publiceret i Island. Cancell. 2.

Depart. Rcgistr. XV, 9i* (1814, Nr. 597*). Original -Aftryk

hos Sclmllz. Coll. Tid, 1814, S. 317. Qvart-Forr. for 1814,

S. 88-89$ Schou XVII, 130-137.

Gavebrev og Fundats af Sysselmand Tliord 24. Mai.

Bjomsson, paa Jorden Ferjulakki i Oxarfj orden

som Færgested, ni. \v Gard i Adalreykjadal

den 24. Mai 1814. — Efter en af Sysselmanden i

Norder-Syssel, Sigfus Schulesen, verificeret Udskrift af Sysse-

lets Skjbde- og Pante-Protokol, sammenholdt med en Afskrift

i Biskop Geir Vidalins Indberetning til Cancelliet om offentlige

Stiftelser i Island, dat. 4. Marts 1822, S. 83-88. - I Proto-
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\ 814. kollen er bemærket, at Gavebrevet er oplæst for Mandtalsthings-

24. Mai. Retten paa Skinnastabir den 8. Juni 1814.

Eg f>6rbur Bjbrnsson, konunglegrar Majestatis be-

stalter virkilegt cancclliråb og syslumabur i J)fngeyjar-

s^slu, gjbri vilanlegt: ab svoscm béndinn Gublaugur As-'

mundsson hefir hér fyrir mannlalsjringsrélli J)ann 20. Juli

1807 bréflega yfirdregib mer J)ann kauprétt til jarbar

innar Ferjubakka, er hann, sem hæsjbjébandi ab nefndri

jbrbu, vib auclionirnar yfir fyrrverandi H61a biskupsstéls

jarbagéz f {)essari syslu arib 1805/hlaut, en gat j)å få-

tæktar vegna ekki notab ser, svo hefi eg utborgab til

nortur og austur amlsins kaupverb nefndrar jarbar, og

éfallnar renlur, og nu mob Jjessu mi'nu opnu bréfi gef

og afheimila fra rnér og minum erfingjum nefnda mina

keyptu fastcign, jorbina Ferjubakka, liggjandi i Oxarfirbi,

meb ollum henni — og fornbylinu Vabkoti — tilheyrandi

landi, skégi, hiisum og hlynnindum, til lands og vatns
v

,

hverju nafni sem heita, til stobugs buslabar héreplir,

sem hfngab til, fyrir % })ann ferjumann, sem uppiheldur

flutnfngum yfir Jbkulså i Oxarfirbi, ab tillbgbum j)essum

skilmålum:

1) Skal f)ab, einsog verib hefir, vera framvegis em-

bæltisskylda hreppsljérans, sem nu er ebur verbur i Oxar-

fjarbar hrepp, undir nuverandi eba tilkomandi syslumanns

umsjén ab byggja Ferjubakkann råbvbndum og duglegum

fcrjumanni, Jxsini er forsvaranlega slundi flutningar yfir

éna, hann skal og annast um ab abiiandinn hirbi jbrbina

og umbæti ab hi'isum og tuni, eptir krbplum, Ijai engum

' né leigi hennar land, allrasizt skéginn, til kolagerbar

* ebur hn'shoggs. né heldur bruki hann sjalfur, nema sem

,
sparlegast til eigin parfa. Ureppsljérinn ætti abtilhalda

ébuanda, ab girba smésaman, ef Jjab virbist mbgulegt,

helzt meb grj6li, fyrir sunnan og ofan Ferjubakka tun,

til ab afvenda allri yfirreib og hestarekstri ferbamanna

um J)ab, hver aldeilis ekki ma libast undir 1 rds. sekt

i hvert sinn, eptir k6ngsbréfi af 29. April 1776. —
Einsog hreppsljéri titgefur abtianda Ferjubakkans logform-
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legt byggfngarbréf, svo byrjar honum og, vioåbiienda skipti,

afcuppskrifa og utlaka joroina, og meolilteknumskynsbmum

manni meta sanngjarnlegl ålag å hus hennar, og fyrirallan

åbiioarbresl, ån minnslu lilhliorunar; J)ann gjtirm'ng

sendi hann hérafesins syslumanni lil skofcunar, en taki

m6ti honum aptur lil geymslu hjå ser, mefe birum em-

bættisskjolum, sem afhendast eiga cplirmanninum. —

*

2) Nuverandi ferjumø&ur GuMaugur Xsmundsson skal bafa

leigufn'a åbiio å Ferjubakka svo lengi sem hann vill,

og loglega uppiheldur flulm'ngum, samt byr forsvaranlega

ajorfeinni (bresti siostnefnt atrioi, ma honum sem hverjnm

ofcrum åbuanda lit byggjasl), og er hann skyldugur til al

skaffa og halda jafnan duglegt ferjuskip uppå eigin

kostnao. - En Jjegar åbuenda skipti verfea, vil eg a?)

breppsljori, meo hératsins syslumanns rafei, akvarfei

sannsynilega arlega landskuld af Ferjubakkanum
,

og

verji |)vi afgjaldi til ao kaupa og avalll vifehalda duglegu

ferjuskipi a énni (sem æltu ao vera tvo); Jm' 6vfst er,

hvort ferjumafcur verfeur jafnan fullvefcja fyrir Jdvi. Skyleli

nokkuft verfea afgangs landskuld, J)å
eignisl Oxarfjarfcar-

hrepps fålækir J)ao. — 3) Ilreppstjéri i Oxarfirfci skal

eiga friflutnfng, svo opt sem hann reisir i embæltis_-

erindum yfir .tøkulsa, en feroisl hann i sinar eigin jjarfir,

eigi hann tollfn'an flutning skilinn afe~ lerjumanni fyrir

sig, sitl eigio f6lk, samt farångur og slalurfé, J)ao

eina sinn å ari hverju, sem hann ferfcast lil kaupstefnu

vestur yfir ana og tilbaka aptur. — Jjetla milt gjafa-

bréf geymist og liggi éskemmt vio hreppstjérnarembætlit)

i Oxarfir&i, og afhendist fra formanni til eptirmanns mel

oorum embættisskjohwi. — Framanskriiafcur gjornfngur

slafcfestist meo mi'nu nafni og innsigli, samt iilkvaddra

votta undirskriptum.

Garfei i Afealreykjadal J)ann 24. Maji 1814.

Th. Bjbrnsson.

Thorsteinn Thorsteinsson. Sigurfeur J>orgrfmsson.

/<L. S.) (L. S.)

18f 4.

24. Mai.

«

/



508 ' Kgl. Resol. ang Cancelliet.

18U. Kongelig Resolution ang. Inddelingen af det

17. Juni. Danske Gancellies Departementer. Khavn den

17. Juni 1814. — Colleg. Tid. 1814, S. 430-481.

Fogtmån (Algreen-Ussing) VIL 5, 1. H,, S. 188.

Hvorved bestemmes, at det femte Departement un-

der Cancelliet herefter skal gives Benævnelse af Iredie

Departement, og det sjette Departement Benævnelse af
4

femte Departement, saa at Departementerne blive:

1. Depart. for Gejstligheden og Skolevæsenet med

Didhorende;
,

-.

%. — for Justils- og Politievæsenet i Sjelland;

3. — for Justits- og Politievæsenel i Mans. Ma-

jestæts ttvrjge Lande;

4. — for Forsvarsvæsenet, med videre;

og 5. — for Revisionsvæsenet.

t. juli. Cancellie • Skrivelse lil Stiftamtmanden over

Island, ang. Betaling for Lærlinge i Chirnrgie

hos Landphysikus. Khavn den 2. Juli 1814. —
Canc. 3. Depart. Brevb. 1814, Ni. 1394.

Hr. Stiftamtm. har i Skrivelse af 6. Oktbr. f. A. til

Cancelliet indberettet, at Landphysikus Klog i Island i

de sidst forlobne Aar ikke har underholdt nogen Lær-

ling i Chirurgie og Anatomie, og at De derfor har an-

modet Landfogden om indtil videre at ^tilbageholde de

Landphysikus for al underholde en saadan Lærling til-

lagte 50 Rd. aarlig, og De har derhos om denne Sag

begjært Cancelliets nærmere Bestemmelse. — Foran-
1

lediget herved skulde man tjensll. tilmelde Dem til be-

hagelig Efterretning og videre Bekjendtgjorelse for Ved-

kommende, at da de Landphysikus i Island med allerh.

Resolution af 8. Julii 1796 tilslaaede 40 Rd., og de ved

senere allern. Resol. af 28. Febr. 1806 tillagte 20 Rd.,

ialt 60 Rd. D. Cour. aarlig, ere bevilgede under Vil-

kaar, at han derfor skulde klæde, underholde og in-
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formere en Lærling i Chirurgie og Anatomie, saa følger

det af sig selv, at Klog ikke kan være beretliget iil at

oppebære denne Understøttelse for den Tid han ingen

saadan Lærling underholder. — Det kongelige Danske

Gancellie den 2. Julii 1814 \

Kongelig Resolution ang. Oprettelse af is- 12. juii

landske og bornholmske Comptoir ander Rente-

kammeret. Frederiksberg den 12. Juli 1814.

—

1 Rentekammerets Forestilling 7. Juli bemærkes, at ved kgl.

Resolution 6. April vare de norske Coiuptoirer: første og an-

det søndenfjeldske, forste og andet nordcnfjeldske, samt Berg-

og Saltværks -Comptoiret under Rentekammeret ophævede.

Under det andet nordcnfjeldske Comptoir hørte tillige de is-

landske, færoeske og grønlandske Sager. Kammeret foreslaaer

derfor, at der af det ældre Revisions-Comptoir, , hvortil ogsaa

de bornholmske Sager hørte, bliver dannet et islandsk og born-

holmsk Comptoir, og dertil henlægges de færdeske og grøn-

landske Sager, samt det i' Resolutionen anførte Personale an-

sættes. —1 Rentek. Danske Relat. og Resol. Prot. 1814. Litr. B.,

Nr, 246; Resol. i Norske Relat og Resol. Prot. 1814, 94,

Nr. 27 (1814). - Uddrag.

Vi bifalde allern.: ... 4) at et Contoir under Navn

af det islandske og bornholmske Conloir maa indrettes

under Vort Rentekammer fra næste Aars Begyndelse,

°S derunder henlægges de islandske, færøeske og grøn-

landske Sager, de under det ophævede Revisionseontoir

hidtil henlagte bornholmske Sager, med Indbegreb af

dem, som angaae Frederiks Sandsteensbrud og dets

Oplag, samt indtil videre Delinquent- og Bropenge-

Regnskabssagerne, ligesom ogsaa i sin Tid de laurvigske

Sager, hvilke vel fremdeles maatte besørges af Betjen-

tene i de af de ophævede norske Conloirer, hvor de

hidtil have været behandlede, saalænge disse Betjente

') Communicatiou til det kongelige Rentekammer i Canc.

Skriv, af s. D. Canc. 3. Depart. Brevb. sst. Nr. 1354.
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1814. endnu have videre Forretninger fra bemeldte Contoirer

at opgjare, men naar disse Forretninger ere opgjorte

og Laurvig Grevskab til den Tid endnu tilhorer Os,

tillige maa henlægges under fornævnte nye Gontoir. —
5) At Personalet i det oprettende islandske og born-

holmske Conloir maa bestemmes til en Beuteskriver,

tvende Fuldmægtige og tvende Copiister, og at hidtil-

værende Renteskriver for det nu ophævede andet nor-

denfjeldske Gontoir, Kammerraad F. Woldum, maa

ansættes som Renteskriver, Fuldmægtigene H. S. Car-

stensen og B. ThQrsteinsen som Fuldmægtige, samt

Copiisterne C. F. W. Hbngaard og Th. J. Bentzen som

Copiister i meerbemeidle nye Gontoir, samtlige fra næste

Aars Begyndelse og med deres hidtil hafte Lonninger.

..... Frederiksberg den V± Julii 1814.

il. August. Rentekammer-Skrivelse til Udenrigsministeren,

Geheime-Statsminister ilosenkrantz, ang. nogle

engelske Huses Handel paa Island. Khavn den

11. AugUSt 1814. — Rentek. Isl. Copieb. 1, Nr. 1251.

Deres Excell. har behaget med Skriv, af 26. f. M.

at bcgjære . dette Kammers Tanker om, hvorvidt det

kunde lillades Handelshuset Horne & Sfackhouse i Li-

verpool paa nogen Tid at fortsætte deres Handeler paa

Færoerne og Island, for derved at kunne hæve deres

sammesteds havende Handelsforbindelser. For al kunne

bedamme denne Sag, have vi seet os foranledigede til

at fornemme, saavidt Færoerne angaaer, hos den allern.

anordnede færoeske Handels -Commission, og saavidt

Island angaaor hos den allern. anordnede islandske
KJ

Realisations -Commission, af hvad Omfang den hidtil af

bemeldte Ilandelshuus forte Handel paa disse Steder

haver været. Deres herom afgivne Betænkninger lade

vi fdlge herved, med tjenstligst Formeld, at fra Kam-

merets Side Intet haves at erindre imod, at det Liver-

poolske Ilandelshuus tilstaaes den ansogte Forlængelse
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for dette og næste Aar, men vi maae derhos bemærke, 1814.

at det i Henseende til den det Liverpoolske Handels- 11. August,

huus tilstaaende Prolongation til Handelsfbrelse paa disse

Steder i indeværende og tilkommende Aar vil, da al

Handel paa Island er forbuden, ikkealeneste forfremmede

Undersaatter, men og for indenrigske Handlende, med

mindre de dertil ifblge Plak. af 7. Martii 1787 erhverve

islandsk Sbpas, og Handelen paa Færoerne er monopo-

liseret for Hans Maj*' Regning — vel være fornbdent,

at dertil erhverves kongel. allern. Tilladelse, samt da

dette er et særegent Tilfælde, som alene foranlediges

af politiske Gonjuncturer , saa maae vi henstille . til

D. Exceli. at erhverve samme, og naar det da maatte

behage I). Excell. derom at underrette dette Kammer,

troe vi, at en herfra til (ivrighederne i Island og Færoerne

udstedende Ordre kunde tjene i Passes Sted, hvilken

da fordérligst . skal blive expederet, for ved D. Excell.

igjennem den danske Ministef i Engelland at blive

Handelshuset tilstillet, for ved deres Skibe al overbrin-

ges til Landene. •— Deres Excell. vil endvidere af den

allern. anordnede Realisations-Gommissions Skrivelse og

den derved fulgte Oplysning fra islandsk Kjobmand

Clausen, behagelig erfare, hvad Anke han paa samtlige

islandske Handlendes Vegne har fort mod den sig der

under Krigen som Consul opholdende Person, navnlig

Parke, og vi kunne ikke undlade i den Henseende at

henstille til Deres Excellences behagelige Overveielse,

°ni ikke disse hans hidtil hafte Consulat- Forretninger

aldeles maae ophore, og hvad Foranstaltning i den Hen-

seende kan være at fciie. — Senere have vi igjennem

det kgl. General-Landoeconomie og Commerce-Collegium

modtaget Deres Excellences Skrivelse af 6 d. M
, hvoraf

sees. at den kgl. Gesandt i London har forespurgt sig,

°ni han i paakommende Tilfælde kunde udstede Leide-

breve til at fare paa Island. I den Anledning skulde
vi ikke undlade at formelde, at ligesom det ikke er at

formode, at denne Handelsgreen vil blive sSgt i Engel-
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11. August.

5J2 Rektek. Skkiy. ang. engelsk Handel.

Kind, saa kunne vi ei heller tilrande 'samme, som stri-

dende imod de exislerende kgl. Anordninger, og da

det befrygteligen vilde blive fordærveligt for Landet,

idet at en suadan Handel vilde fornemmelig gaae ud

paa Luxus-Vare, uden maaskee, som Erfarenhed har

viist, at tilfore Landet den forste Fornbdenhedsvare,

nemlig Korn, og drage lil den Folge, at de egentlige

islandske Kjcibmænds Handel, hvis Ilovedarlikel er Korn-

vare, derved vilde blive svækket. — Rentekammeret

den 11, August 1814 *.

30. August. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Ca-

stenschjold, ang, midlertidig Tilladelse for et

engelsk Handelshuus at handle paa Island. Khavn

dcil 30. AugtlSt 1814. — Rentek. Isi. Copieb. I,

Nr. 1236. \
Departementet for de udenlandske Sager har, i

Anledning af et fra Handelshuset Horne & Slackhouse

i Liverpool dertil indkommet Andragende, om Tilladelse

endnu en Tid at fortsætte deres under Krigen drevne

Handel paa Island og Færoerne, communicerct Rente-

kammeret Hans kgl. Maj*" allcrh. Resolution, dat. 19.

d, M., hvorefter bemeldte Handelshuus allern. forundes

M Ved Rentek. Skriv. s. D. er Gjenpart af denne Skrivelse

tilstillet saavel den „islandske Realisations- Commission"

som „General -Landoeconomie og Commerce-Collegium",

i hvilket sidste Brev tilfbies: „— Og maae vi tillige, i An-

ledning af Generalconsul Hornemanns Fore.spbrgsel , om
det kunde fremdeles tillades engelske Kjbbma?nd at handle

paa Island, i Betragtning af, at der efter Rygte fra Go-

thcaborg skulde være opbragt 6 å 7 Islandsjarere med

Koinvare, tjenstligst melde: at en' saadan Tilladelse, ikke

kan ventes, helst da det ikke er at befrygte, at Landet

formedelst Islandsfarenes Ombringelse skal blive .udsat for

Mangel, da de virkelige I»landsfarere seile fuldkommen

trygt ved deres medhavende Papirer". — Isl. Copieb. sst.

Nr. 1252. lir f :
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Tilladelse i delle og næste Aar at fortsætte den af 1814.

samme under Krigen drevne Handel paa Island, for at ^TT^^l° 1
' 30. August,

kunne i det angivne Tidsrum hæve de sammesteds ind-

gangne Handelsforbindelser; og da Hans Maj*, derhos

allern. har bemyndiget Rentekammeret til at bestemme,

hvilke Varer forbemeldte Handelshuus kunde i den be-

stemte Tid til fore Island, for derved at forebygge, at

skadelige Overdaadigheds-Artikler der ikke skulde blive

indforte, saa undlade vi ikke i denne Henseende at

tilfoie, at til saadanne Vare blive at henregne alle Slags

Fodevare, saasom: Korn, Meel, Gryn m. fl., Jern, Fiske-

liner og Kroge, Tjære, Tommer, Lærreder og Hamp,

saml andre lignende Vare, der ere nødvendige til Ind-

byggernes Underholdning og forskjellige Næringsdrift.

—

Hvilket herved tjenstligst communiceres Hr. Sliflamtm.

til Efterretning og behagelig Bekjendtgjorelse for Amt-'

mændene i Vester- samt Nord- og Oster-Amterne, saa-

vel som for Sysselmændene, ligeledes til deres Efter-

retning og Overholdelse. — Pjobenhavn den 30. August

1814 \

Kongelig Bekjendtgjorelse ang. Regjerings- septbr.

Forretningerne under Kongens Fraværelse i Ud-

landet. Frederiksberg den 5. Septbr. 1814.

—

Denne Bekjendtgjorelse er almindelig, men findes dog ikke at

være sendt til Island elier der publiceret. — Canc. 2. Depart.

Registr. XV, 208 (1S14, Nr. W61 c> Coll. Tid. 1814, S. 577

—578. Schou XVII, 309.

X

Cancellie-Plakat ang. Bestemmelser for Udsalg 27. septbr.

af Rævekager. Khavn den 27. Septbr. 1814.

O-S. D. Communication til Departem. for de udenlandske

Sager, hvormed sendes en Afskrift saavel af denne Skri-

velse, som af en lignende til Overøvrigheden paa Fær-
øerne Øsl. Copieb. sst. Nr. 1256).

B. 33
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i

1844. — Publiceret ved Lanclsoverretten i Island den 5. Juni 1815.—— — Canc. 2. Departem. Registr. XV, 201* (1814, Nr. 1277).

27.Septbr. Coll- Tid< 1814? s< 667 . Qyart-Forr. for 1814, S. 317; Schou

XVII, 312.
"

'

Plakat, angaaende at de Bestemmelser, som ere

foreskrevne for Udsalg af Gifter, ogsaa skulle anvendes

paa Rævekager.

Ifolge allerhoieste Befaling skal Udsalg af Ræve-

kager (nuces vomicæ) være underkastet de samme

Bestemmelser, som for Udsalg af Gifter ere foreskrevne

ved Forordningen af 1. April 4796. — Hvilket herved

kundgjores til alle Vedkommendes Efterretning og aller-

und. Efterlevelse. Det kongelige Danske Cancellie den

, 27. Septbr. 484 4.

v

15. oktbr. Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden x>g

Biskoppen over Island, ang. Holum Kirkes Strand-

rettigheder. Khavn den 15. Oktbr. 1814. —
Canc. 1. Depart. .Brevb. 1814, Nr. 1865.

I Anledning af den hertil indkomne, og med den

forrige interimistiske Stiftsbestyrelses- Gommissions Er-

klæring af 27. August 4814 forsynede, Anso'gning fra

Eierne af Holums forrige Bispegaard, om, at Holum

Kirke maatte betrygges i Besiddelsen af dens forhen

hafte Strandrettigheder f — skulde Cancelliet, efter at

have imodtaget Hr. Stjftamtm.' og Deres Hbiærv. 8 Erklæ-

ringer, af 3. August og 48. Junii d. A., betræffende

hvorvidt Holum Kirkes Nedlæggelse maatte ansees nyt-

tig, tjenstl. anmode Hr. Stiftamtm. og Deres Hbiærv. om,

behageligen at yille tilkjendegive Vedkommende, at det

i Henseende til de ommeldte Strandrettigheder vil have

sit Forblivende ved Lands Lov og Ret. Det kongelige

Danske Cancellie den 45. Oktbr. 1814. .
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Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, 1814.

ang. Forening af Kaldene Holum og Vidvik. ^Tow^.
Khavn den 15. Oktbr. 1814. — Canc. i. Depart.

Brevb. 1814, Nr. 1866. i

Med Hensyn til hvad Deres Htfiærv. har anfort i

Deres Erklæring af 18. Junii d. A., belræffende hvor-

vidt Holum Kirkes Nedlæggelse maatte ansees nyttig: — ^

skulde Cancelliet herved tjensll. anmode Deres Hoiærv.

om, behageligen at ville ved indtræffende Vacance i

Vidvig Kald indkomme til dette Collegium med Forslag

til samme Kalds Forening med Holum Kald. Det kgl.

Danske Gancellie den 15. Oktbr. 1814.

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden og 22.' oktbr.

Biskoppen over Island, ang. Forslag om Com-

bination af Holt og Storadal i Kangarvalla

Syssel. Khavn den 22. Oktober 1814 —
Canc. 1. Depart. Brevb. 1814, Nr. 1905.

Under 5. Februarii sidsti. udbad Cancelliet sig Hr.

Stiftamtm. 8 og Deres Hoiærv." Betænkning over en Skri-

velse fra nu afdode Gancellie -Secrelair og Fuldmægtig - -

i det kongelige Rentekammer, Sivertsen, hvori han deels

klager over, at hans Broder, forrige Sognepræst til

Beikavig Domkirke, Hr. Sivertsen, efter at have ansogt

det vacante Holt Kald, som var opslaaet i Forening N
.

med Storedal Kald, hvilke Embeder siden 1805 con-

junctim have været betjente, ikkun erholdt det forst-

nævnte, hvorimod sidstnævnte senere separat er bleven
\

bortgivet, og deels anholder om, at Eyvindarholar Kald,

ved indtræffende Vacance, maatte forenes med Holt. —
Efter herover at have modtaget Stiftamtmandens Er-

klæring af 23. Julii sidsti., skulde Cancelliet herved

tjenstl. anmode Hr. Stiftamtm. og D. Hoiærv. om, be-

hageligen at ville give Sognepræsten Hr. Sivertsen Besked

83*
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1814. efter det Væsentlige af bemeldte Erklæring. Det kgl.

rrTTTT" Danske Gancellie den 22. Oktbr. 18U 1
.

22. Oktbr.

I

2. Novbr. Reskript til Stiftamtmanden over Island, ang.

Ophævelse af Tugthusets Oeconomie indtil videre.

Khavn den 2. November 1814
3

. — Canc. 3. De-

part. Registrant VI, 131 (1814, Nr. 923). Fogtm. (Algreen-

Ussing). VII. 5, 1, H., 363—364.

Frederik den Sjette &c. V. S. B. Os er af Vort

Danske Cancellie allerund. bleven foredraget en dertil

fra dig gjort Indberetning, hvorledes de Aarsager, der

* bevægede dig til under 1. August f. A. at losgive en

Deel af Fangerne i Tugthuset, ei alene vedbleve, men

at Mangelen endog tiltog saaledes, at de første Nod-

. vendigheder neppe vare erholdelige, hvorfor du, for

at de forhungrede Indvaanere ei skulde begaae For-

brydelser, for at blive forsorgede i Tugthuset, samt

for at kunne komme nogle af de mest trængende Di-

strikter til Hjelp med det i Tugthuset endnu værende

Forraad af Levnelsmidler, saae dig foranlediget til i

') Ifølge Stiftsøvrighedens Erklæring var Aarsagen, hvorfor

Holt og Storadal bleve forenede 1805, den: at ingen

^ Sollicitant meldte sig til det da vacante Storedal, men
da ved den sidste Vacance dette særskilt blev ansøgt,

vilde det efter Stiftsøvrighedens Formening været upas-

sende at forene samme med Holt, naar begge Embeder

hvert for sig kunde skaffe en Præst Levebrød og Embeds-

forretningerne bedre bestrides $
— hvorhos det blev be-

mærket, at vedkommende Præst ikke kan ansees at have

tabt, ved at forflyttes fra Reykjavik til Holt, eftersom dette

Kalds Indtægter, skjøndt ringere anslaaede, i Grunden

ere større end hiints, da de oppebæres for største Delen

in natura og ikke som i Reykjavik ere anslaaede i Penge,

hvilket han o£saa selv synes at have erkjendt, ved ikke

at frasige sig Holt Kald, efter at have faaet Kundskab

om, at de omspurgte Kald ikke skulde forenes.
l

) Reskr. 3. Mai 1816.
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September Maaned at loslade Gisli Gunnlogsen og Hu-

strue Bjorg Eriksdatler, samt Hoskuld Eriksen, og der-

næst den paafolgende 5. Novbr. aldeles at ophæve

Oeconomien i Tugthuset og løslade de ovrige Fanger,

nemlig Thordis .Jonsdatter, Magnus Arngrimsen, Svan-

hildur Sivertsdatter, Olafur Thorolvsen, Jon Magnumen,

Gudrun Thorleifsdatter
,

Hjalmar Einarsen, Benjamin

Egilsen, Jens Jensen, Gudmund Gudmundsen, Gud-

mund Thorsteinsen, Gudrun Thomasdatter, Thorbjorg

Thomasdatter, Vigfus Arnesen, Steingrim Jonsen, Sigurd

Sigmundsen, Sigrid Jonsdatter og Hildur Gudmundsdatter,

hvorhos du har indstilt, at bemeldte Personer maatte

forblive paa fri Fod, da ingen af dem ere farlige For-

brydere, og det ville være forbunden med store Van-

skeligheder igjen at sammenbringe dem. — Efter at

have taget denne Sag med de derhos oplyste Omstæn-

digheder i allerhoieste Overveielse, ville Vi herved allern.

have. approberet dénne af dig trufne Foranstaltning,

hvorved Tugthusets Oeconomie der paa Landet indtil

videre er ophævet, og de der i værende Fanger los-

ladte, ligesom Vi og allern. ville eftergive de saaledes

losladte Fanger den tilbagestaaende Deel af deres Straffe-

tid. Derefter &c. Kjobenhavn den 2. Novbr. 1814.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Islands 5. Novbr.

Nord- og Oster -Amt, ang. Separations -Bevil-

linger. Khavn den 5. November 1814. —
Canc. 3: Depart. Brevb. 1814, Nr. 2646.

Hr. Gonferentsr. har i Skrivelse af 2. Juli d. A.

begjært Cancelliets Bestemmelse angaaende folgende to

Spbrgsmaal:

1) Om De som Amtmand er ubetinget pligtig til,

efter indkommende Begjæringer, at meddele saadanne

Ægtefolk 'Bevilling til Adskillelse fra Bord og Seng,

som enten formedelst Fattigdom, Svaghed, Alderdom,

eller andre slige Omstændigheder ikke finde sig istand

til at leve samlede, men paa kortere eller længere

\
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Tid maae soge at ernære sig hver paa sit- Sted, og —
2) Om eller hvorvidt De, som vedkommende Amtmand,

bor uden alle Omstændigheder meddele de Ægtefolk,

som alene ifblge Luner og uden tilstrækkelige Aarsager

attraae Skilsmisse fra Bord og £eng, Bevilling dertil?

— I Anledning heraf skulde man tjenstl. tilmelde Hr.

Gonferentsraåd til behagelig Efterretning, at i de under

Nr. 4 opgivne Tilfælde, hvor Ægtefolkenes temporaire

Adskillelse ikke grunder sig i ond Forligelse, behbve

de ikke at meddeles Ovrighedens Bevilling til at leve

adskilte, og i Henseende til det andet Sporgsmaal, at

Overøvrigheden, forinden Separations-Bevilling meddeles,

bor saavel selv undersoge de Aarsager, der bevæge

Ægtefællerne til at attraae Separationen, som paasee,

at vedkommende Sognepræst forst har efterkommet de

ham i denne Henseende paaliggende Pligter. — De

begjærte Exemplarer af, Forordningen af 18. Oktober

1814 vil med det forste blive Dem tilstillede. — Det

kongelige Danske Cancellie den 5. Novbr. 1814.

4815. Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over

287^^ris,an ^? a,,g- Reykjavik Byes Stads-Segl. Khavn

den 28. Januar 1815. — Canc. 3. bépart. Brevb.

1815, Nr. 281.
'

'

Det af Hr. Stiftamtm. under 20. f. M. hertil ind-

sendte og af Byfoged Thorgrimsen indleverede Forslag

til et Stads-Seigl for Reikevig By, tillige med den der-

ved fulgte Tegning, bliver herved approberet 1
. Hvilket

mejdes Dem til behagelig Underretning og videre Be-

kjendtgjorelse for de Vedkommende. Det kgl. Danske

Cancellie den 28. Januarii 1815.

4. Febr. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

ang. Hitardal Kalds Fritagelse for at holde

Seglet er det nuværende Segl for Reykjavik By. ,
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\ -

Eleemosynarius. Khavn 'den 4. Februar 1815. <8<5.

r- Canc. li Depart. Brevb. 1815, Nr. 175a
. 4 -pebr

P. M. CancelJiet har nedlagt allerund. Forestilling

i Anledning af den med Deres Hoiærv 6
. Erklæring den

10. Scptbr. f. A. forsynede Ansogning fra Præsten Be-

nedictsen i Hitardal, om, at fritages for at holde Elee-

mosynarium 1

,
og under 16.*f. M. er herpaa allernaad.

bleven resolveret:

uDen nuværende Præst til Hitardal Kald paa Island

fritages allern. for at underholde Eleemosynarium paa

bemeldte Kald."

Hvilken allerh. Resolution Cancelliet herved Ijenstl.

skulde tilmelde Deres Hbiærv. til fornoden Underret-

ning og Bekjendtgjbrelse for Vedkommende. Det kgl.

Danske Gancellie den 4. Februar 1815.

Gancellie - Circulaire til samtlige Amtmænd i 11. Febr.

Danmark, ang. Attester i Skilsmissesager. Khavn

den 11. Febr. 18152
. — Om dette Circulaire er sendt

#

til Island eller ikke, er usikkert* — Canc. 3. Depart. Brevb.

1815, Nr. 368 (blank i Brevbogen) 5 Canc. 2. Depart. Brevb.

1815, Nr. 409. Coll. Tid. 1815, S. 100-101. Fogtm. (Algreen-

Ussing) VII. 5, 2. H., S. 23.

1 den senere Tid ere til Canpelliet ofte indkomne

Ansøgninger um Ægteskabs Ophævelse og Tilladelse

til at gifte sig paa ny, uden at de ved allerh. Resol. ,

af 22. Januar 1796 og Forordn. 18. Oktbr. 1811 befalede

Attester om, at der saavel af Øvrigheden som af ved-'

Instruction for Superintendenterne i Island 1. Juli 1740. —
Eleemosynen blev dengang anslaaet til 25 Rd. 48 Sk. i

Penge. — Som Grund for Fritagelsen anforte Præsten, at

han i 14 Aar havde betalt 60 Rd.i aarlig som Pension til

Farmanden i Kaldet, som 1814 var afgaaet ved Doden;

. samt ligeledes, at Præstekaldets Hjemmegaard og Mensal-

gods var meget ruineret.
2

) For. 30. April 1824, § 18.
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4815. kommende Præst er prbvet Forlig mellem de paagjel-

^J

-^^" dende Ægtefolk, ere vedlagte, ligesom der og har

manglet Attest om Ægtefolkenes Forhold i Separations-

tiden. — Da de ovennævnte Mangler forhale disse

Sagers Afgjorelse og foranledige tidspildende Corre-

spondence, saa skulde Cancelliet, for at undgaae begge

Dele, tjenstligst have (Tit.) anmodet om, nbie at ville

vaage over, at der herefter ikke indsendes nogen saa-

p
dan Ansogning hertil, uden at samme ere vedlagte

saavel Separations-Bevillingen som fornævnte Oplysnin-

ger. Det kgl. Danske Cancellie den 11. Febr. 1815.

16. Febr. Rentekammer • Skrivelse til Cancelliet, ang.

Skattevæsenet i Island. Khavn den 16. Februar

1815. — Rentck. Isl. Copicb. I, Nr. 1372.

Da det var befundet, at det nu gjeldende Skatte-

system i Island var, med Hensyn til en retfærdig Skatte-

ligning, vildfarende og usikkert, blev, som det kongelige

Danske Cancellie er bekjendt, efter dette Gollegii For-

anstaltning i Aaret 1800 foretagen en Malrikulering af

Jordeiendommene i Island, i den Hensigt, at disse efter

en fast Maalestok derefter kunde paalignes de paaby-

dende Skatter og Contribulioner. Delte Arbeide er

vel allerede tilendebragt, men den sidste Krig, og den

derved foranledigede Usikkerhed i Forbindelsen imellem

Danmark og Island, have foranlediget, at der endnu

herfra ikke er erhvervet allerh. Approbation paa den

fuldforte Matrikulering. Nu da Freden er tilveiebragt,

bliver denne Sag paa ny af Kammeret lagen under

særdeles Overveielse, saa at et nyt Skattevæsen kan

ventes om en foie Tid at ville folge paa den i Island

nu mdforende Forandring i Pengevæsenet. Dette i Al-

mindelighed forudsat, gaae vi nu over til Stillingen

under nuværende Indretning, og Spbrgsmaalet deler

sig da, i Hensigt til de Afgifter Sysselmændene og

Klosterholdere, samt Ombudsholdere, det er: Forpagtere
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af kongelige samlede Jorder, skal svare til den konge-

lige Kasse, og disses Ret til at hæve Oppeborslerne

hos Jordbrugerne. Det Sysselmændene oppebære er

egentlig Skat, Gjevtold og Kongens Anpart af Skifte-

tiende; de fbrste, nemlig Skatte og Gjevtoldene, ere

ex usu evaluerede til Penge, og maae ansees saaledes

kuns at ydes velvillig i Nalural- Produkter; Tienden

derimod, som vi ikke kunne undlade at bemærke er

hoist ubetydelig, hæves i forskjellige Natural-Produkter,

som ere Losore. Det kan ikke nægtes, at Sysselmæn-

denes Indkomster ved Natural- Produkternes stigende

Priis i Handelen kan ansees at være bedre end Penge,

og saaledes at kunne repræsentere virkeligt Sblv, og

at der af den Aarsag kunde være grundet Anledning

til at forhoie Afgifterne med de
t2

k i Forhold til Mynt-

foden. Men de nyde ingen anden Ldn end det Over-

skud, dette kaster af sig, fra den svarende aårlige

Afgift til Kongens Kasse, saa al hvad de derfor vinde

derved tjener alene til at give dem Æquivalent for

hvad andre lonnede Embedsmænd nyde ved Gagernes

Udbetaling i Sblvværdie. Den Afgift, som Sysselmæn-

dene skal erlægge til Kongens Kasse, kan ikke Andet

end ansættes til Daler for Daler Sblvværdie, og ved

denne Ovérgang vil de endog tabe i den Fordeel, de

hidtil have været i Besiddelse af. Ombudsholdernes,

som ere Forpagtere paa Livstid, deres Oppebbrsel be-

staaer i Landskyld og Qvildeleierne af Opsidderné paa

Jordene. Disse oppebæres ,i Natural-Produkter af alle

Slags Lbsbre. Den Afgift de svare til den kongelige

Kasse er bestemt uforanderlig fra fremfarne Tider,

Mand efter Mand, da den stbrre Indtægt for den konge-

lige Kasse bestaaer kuns i forhbiet fbrste Fæste. Det

staaer ikke til disse at forhoie enten Landskylden eller

Qvildeleien; de komme derimod nu til at svare Afgiften

Daler for Daler i Sblvværdie; her gjelder altsaa hvad

foran er sagt om Sysselmændene. Efter disse Omstæn-
digheder, samt da Foranstaltningen, effer hvad foran

1815.

16. Febr.
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4815. er meldt, ikkuns bliver interimistisk, finde vi det rigtigst

TT^Trr^at for det forste, 02 indtil el nyt Skattevæsen bliver
16. Febr. > o j

indfort i Island, Afgifterne til Kongens Kasse erlægges

i Rigsbankpenge Solvværdie, Daler for Daler, uden

noget Tillæg i Anledning af den formindskede Myntfod,

ved den her indforte og i Island nu indforende For-

andring i Pengevæsenet, saa meget mere, som ved

Skatternes Omsætning til Rigsbankpenge i Danmark

efter For. af 5, Januarii 4813 ikke synes at være taget

Hensyn til Forskjellen imellem den ældre og nyere

Myntfod. Kammeret kan heller ikke tilraade, at der

mere i Island end andensteds i H. Maju Lande skulde

forelægges dem, som staae til Restance med egentlige

kongelige Skatter, en vis Tid, inden hvilken de skulle

erlægge denne med Dansk Courant, men i modsat Fald

paalægges efter den Tid at tilsvare Restancer med
Rigsbankpenge, enten i Solv- eller Navne-Værdie. Vi

bifalde derimod Forslaget for Restancer af Forpagtnings-

Afgifter og hos Embedsmænd. — lovrigt kunne vi ikke

Andet end tilraade, at de Bestemmelser, som tages for

Skatters og ovrige kongelige Rettigheders Betalings-

maade, maa anordnes at tage sin Begyndelse med

Regnskabsaaret fra 1. August 4845, eftersom det ikke

kan formodes, at Forordningen vil blive almindelig pu-

bliceret i Island for end i Julii Maaned d. A., og det

ikke synes passende at give den en tilbagevirkende

Kraft. — Hvilket vi, i Anledning af det kgl. Danske

Cancellies Skrivelse af 4 4. d. M., ikke undlade til Svar

herved tjenstl. at melde. Rentekammeret den 46. Fe-

bruar 4815.

4. Marts. Cancellie Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Gadepolitiet i Reykjavik. Khavn

den 4. Mads 1815. — Cane. 3. Departem. Brevbog

* 1815, Nr. 598.

Ved Skrivelse af 29. Oklbr. sidsti. har Ur. Stift-

I
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amtm. indstillet lil dette Collegii Approbation en af Dem
udstedt Politie-Plakat, hvorved Straffen for de Tjeneste-

tyende, som i Reikevig By befindes at' udbære Torv-

aske med lid paa Gaden, er bestemt til 8 Slag med
Riis_ fdrste Gang, hvilken Revselse ved Gjenlagelse af

samme, Forseelse bliver at fordobble. — Man skulde i

den Anledning tjensll. melde til behagelig Efterretning,

at da den i Anordningerne fastsatte Penge -Mulkt for

saadan Forseelse nu, med Pengeforandringens Indforelse

paa Island, vil overgaae til Rigsbankpenge Solvværdie,

og saaledes formenes at ville blive tilstrækkelig til at

hæmme den omhandlede Uskik, saa anseer man den

af Hr. Stiftamtm. udstedte Plakat ikke længere for nod-

vendig. Det kongelige Danske Cancellie den 4. Martii

1*815.
råM '

< M&SÉ;.^. .

•

1815.

4. Marts.

/ «

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Ca- ri. Marts

stenschjold og Biskop Geir Vidalin, ang. Salair

for Præsten til Thykkvabæ Kloster. Khavn den

11. MartS 1815. — Rentek. IsL Copieb. 1, Nr. 1397.

1 Anledning af Stiftsdirectionens Skrivelse, dateret

22. August f. A., angaaende de 5 Hdr. i Landore, som
%

af Thykkebæ Klostergods skal erlægges til Sognepræsten

sammesteds Th. Brynjolvsen, skulde vi, i Henhold til

vores Skrivelse af 9. April f. A., tjenstl. melde til be-

hagelig Efterretning og Bekjendtgjorelse for Vedkom-

mende, at Kammeret efter Omstændighederne vil lade

det indtil videre forblive ved den af Hr. Stiftamtm. i

denne Henseende foiede Foranstaltning. Rentekammeret

den 11. Martii 1815.

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, is. Marts,

ang. Fattigtiende af Kirkejorder. Khavn den

18. Marts 1815. — Bekjendtgjort i Synodalforsamlin-
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1

1815. gen i Reykjavik i Juli 1815. — Canc. 1. Depart. Brévb. 1815,

—— Nr. 487.
18. Marts. .

Deres Hoiærv. har under 8. Septbr. f. A. afgivet

Betænkning over en hertil indkommen Forestilling an-

gaaende en Tvistighed imellem Sognepræsten til Holt

og vedkommende Fattigforstander under Rangevalle

Syssel og Islands Sonder-Amt om Fattigvæsenets Ret

til Tiende af Kirkejorder. — Efter i denne Anledning

at have brevvexlet med det kongelige Rentekammer,

skulde Gancelliet herved tjensll. melde, at endskjb'ndt

det vilde være gavnligt, om der i denne Henseende

overalt i Island blev fulgt den samme Bestemmelse,

formenes det dog, at det, indtil den paatænkte nye

Matrikul bliver indfort i Island, vil være rigtigst, at der

paa ethvert Sled forholdes saaledes, som hidindtil har

været brugeligt;, og hvad Sporgsmaalet i det her nævnte

enkelte Tilfælde angaaer, da vil samme blive at afgjore

ved Lands Lov og Ret, saafremt Vedkommende maatte

onske Sagen afgjort paa denne Maade. Det kongelige

Danske Gancellie den 18. Marts 1 8 1

5

1
.

is. Marts. Rentekammer-Skrivelse til Etatsraad og Ju-

stitiarius Magnus Stephensen, ang. Tjeneste i

Embeds- Vacance. Khavn den ,18. Marts 1815.

— Rentek. Isl.. Copieb. 1, Nr. 1445.

Da det ved allerh. Resolution," dateret 19. Januar

') I Biskop Vidalins Erklæring 8. September 1814 anfores,

at uSkalholts Bispestols Gods, samt det meste om ikke

alt geistligt Jordegods i Sonder-Amtet har vedblevet lige

til disse Tider at være fri fra al Tiende-Ydelse. — 1 Nord-

og Oster-Amtet erlægges af det publique Gods 7« af Tien-

den, nemlig til Sognepræsten og de Fattige. — I Myre-,

Snæfells- og Dale-, samt endeel af Bardestrands- o£ Ise-

fjords Sysseler betales derimod (naar visse enkelte Gaarde

undtages) den fulde Tiende af forbemeldte Gods til Kon-

gen, Præst, Kirke og de Fattige."



Rentek. Skriv. ang. Function under Vacance. 525

1791, i Almindelighed, er bestemt, at Embedsmænd, 1815.

som foreslaae et ledigt Embede, derfor ikke skal nyde
TT^ftførtT

nogen Belønning, men alene deres hafte Udgifter er-
,

slattede, og det derhos er oplyst, at Hr. Elatsr., i den

Tid De i Aarene 1809 og 1810 forestod Stiftamtmands-

Embedet i Island, ved Udgifts- Ordrer har ladet Dem

af Jordebogskassen godtgjore de derved hafte Omkost-

ninger, saa finder Kammeret ikke, at Dem i foranfbrte

Anledning kan være at udvirke nogen videre Godt-

gjbrelse. Hvilket vi, i Anledning af Fir. Etatsraadens

Skrivelse, dat. 20. August f. A., ikke undlade tjenstl.

at melde til Svar og behagelig Efterretning. Rente-

kammeret den 18. Marts 1815.

Forordning for Island
,

ang. Forandring i 20. Marts.

Pengevæsenet. Wien den 20. Marts 1815 1
.
—

Publiceret ved Landsoverretten i Island den 5. Juni 1815 og i

Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1815. — Denne Forordning

er udkommet paa Islandsk og Dansk i Original- Aftryk hos

Schultz: den danske Titel paa Titelbladet overst, derunder

Sted og Datum paa Dansk, derunder den islandske Titel ; For-'

ordningen selv i to Spalter, hvoraf den fdrste indeholder den

islandske, den anden den danske Text; Underskrifterne ere

trykte under denne sidste Spalte $ 14 S. i 4t0
. — Den Danske

Text i Canc. 3. Dep. Registr. VI, 179 (1815, Nr. 257b
). Qvart-

Forr. for 1815, S. 18-25; Schou XVII, 355-361. Coll. Tid.

for 1815, S. 221—230 (med nogle Bemærkninger af Udgiveren,

Cancelliedeputeret Monrad, som indeholde kort Uddrag af For-

ordningens Motiver, sst. 231-235 og 237-248). — Den is-

landske Text findes, saavidt vides, ikke ellers trykt, men
korte Motiver findes i /slenzk Sagnablofc I, 42 2

.

Plak. 11. Mai 1819.

Ifolge de her givne Oplysninger er det blevet anseet ugj år-

ligt at tillægge Banken Hæftelse i faste Eiendomme i Is-

land, ligesom og at oprette et særligt Bank -Institut for

Island, som skeet var i Hertugdommerne. I«vrigt ansloges
alle Kjabstadbygninger i Island til 56,000 Rbd. ScJlvværdie

;

efter det nye Matrikel -Udkast var Jordegodsets Værdie

X
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1815. Forordning for Island, angaaende Forandring i

20. Marts. Pencevæsen et.

Vi Frederik den Sjette <&c. G. V. Ligesom Vi

have fundet det aldeles nodvendigt, at de ifolge Vor

Forordning af 5. Januar 1813 indførte Rigsbankpenge

ogsaa paa Vort Land Island skulle træde i den forrige

Danske Courants Sted, saaledes have Vi tillige ladet

undersoge, med hvilke Bestemmelser saavel ovennævnte

Forordning, som Vore med Hensyn til det forandrede

Pengevæsen ibvrigt udgivne Anordninger, efter bemeldte

Lands Forfatning, sammesteds kunde blive passende.

— Efter at Vi paa det noieste have overveiet, hvorledes

denne Sag paa den for Vore kjære og troe Under-

saattere i Island tjenligste Maade kunde ordnes, byde

og befale Vi hermed, som folger:

1) Den gjældende Pengesort paa Island skal for

Fremtiden, ligesom i Vort Rige Danmark, v^ere Rigs-

bankpenge. — Myntfoden for disse Penge ere bestemt

saaledes, at I8V2 Rigsbankdaler udpræges af 1 Mark

fiint Sblv Colnsk Vægt. De Sedler, som Rigsbanken

udsteder, ere byggede paa Sikkerhed i Statens faste

Eiendomme, som til den Ende ere forhæftede til Banken,

dog skulle Eiendomme i Island være frie for saadan

Hæftelse. — 2) Vor Stiftamtmand over Island bemyn-

dige Vi hermed allern. til, efterat han har modtaget

denne Vor Forordning, ved .en Omgangs -Skrivelse til

Landets Ovrigheder nærmere at bestemme Tiden, paa

hvilken den skal træde i Kraft overall i Landet, da

Plakaten af 17. Maji 1813 til samme Tid tillige ophæves.

Denne Termin bor han bestemme saa kort som mue-

ligt, dog saaledes, at Anordningen ved sammes Ind-

^aSa* gag?? ^g%P=**
4 ***** n'

472,260 Rbd, S«lv. — Bankhæftelsen i Island skulde saa-

ledes have været 31,6953
/s Rbd. Salv, og Renten deraf,

som aarlig skulde erlægges til Banken 2053 Rbd. S. V.,

hvilket Belbb ansaaes for altfor ubetydeligt til at man

derfor vilde indfore Bankhæftelsen.
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Irædelse kan være paa lovlig Maade bekjendtgjort overalt 1815.

i Landet. — 3) Som en Fblge af ovenanførte Bud, skal 20. Marts,

fra bemeldte Tidspunkt af enhver Overeenskomst an-

gaaende Penge-Betalinger, hvor ingen modsat Bestem-

melse udtrykkelig er given, antages at være afsluttet

om Rigsbankpenge og det efter Navneværdie, saaledes,

at saavel de Rigsbanksedler, der med en særskilt Paa-

skrift authoriseres til Brug for Island, som al Rigsbank-

Skillemynt, kunde bruges som Betalingsmiddel for den

fulde Sum, hvorpaa de lyde. Hvor derimod er be-

tinget Betaling i Rigsbankpenge Solvværdie, blive hine

Betalingsmidler at beregne efter den af Rigsbanken

noterede Cours, som udtrykker Forholdet imellem for-

nævnte Betalingsmidler og det Sdlv, som derved efter

Myntfoden skulle forestilles. Denne Cours bestemmes

af Banken tvende Gange aarlig, den 1. Februar og den

1. August 1
, men af disse Courser skal alene den, som

sættes den 1. Februar, være gjeldende for Island, hvor

den skal tjene til Regel fra den nærmest paafolgende

1. August af indtil samme Dag i Aarefc derefter, udi

alle i dette Tidslob forefaldende Betalinger i Solvværdie.

Hvor derimod Foreninger ere indgaaede om Rigsbank-

penge rede Solv, er Creditor aldeles ikke pligtig at

imodtage oftmeldte Betalingsmidler, men han kan fordre

Betaling enten i Solv Rigsbank-Mynt .eller i Species-

Mynt, saaledes at hver Specie tages for 2 Rigsbankr -

dalere. Croner, saavel som andre grove Courant-Stykker,

skulle ligeledes gjelde for Rigsbankpenge Sblv-Mynt, og

uvægerligen modtages i Betaling, som saadan, efter det

Forhold af 5 mod 8, saaledes at 5 Rigsdaler Courant i

disse Myntsorter gjelde for 8 Rigsbankdaler Sblv-Mynt, '

hvorved det bliver at iagttage, at Cronerne forst med
den i Forordningen af 23. November 1737 og 22. April

1778 § 5 bestemte Agio reduceres til Courant. —
4) De hidtil paa Island i Omlob værende Courant-

Bekjendtg. 30. Juli 1818.
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4815. Sedler, hvorved alene forstaaes de, som efter Forord-

20. Marts, ningerne 22. April 1778 § 2 og 13. Junii 1787 Cap. 2 L

§ 16 ere blevne aulhoriserede til Brug der i Landet,

modtages, saalænge indtil de af Rigsbanken blive ind-

losle, for Rigsbankpenge, saaledes at 6 Rdlr. Dansk

Gourant gjelde for 1 Rigsbankdaier Navneværdie. —
5) Al hidtil paa Island ejeldende Sblv-Skillemynt , saa-*

vel som Kobber Eenskillingerne med Præg af 1771,

modtages som Rigsbankpenge Navneværdie for dobbelt

saa stor en Sum, som de lyde paa. — 6) Alle lovbe-

stemte Storrelser, saasom: Skatter, Boder, Rets-Sportler,

o. s. v. skulle, for saavidt de ere ansatte til noget vist

, i Dansk Courant, gaae over til Rigsbankpenge Solv-

værdie, Daler for Daler og Skilling for Skilling. — < .

Denne Regel lager, for saavidt Vore Skatter angaaer, i

sin Begyndelse med 1. August 1815. Restancer indtil

nysnævnte Tidspunkt af egentlige Skalter, som tilfalde

Vor Kasse, svares blol i Rigsbankpenge efter det i § 4

bestemte Indlosnings -Forhold 1 Rigsbankdaier Navne-

værdie for hver 6 Rdlr. Dansk Courant, hvorimod andre

tilbagestaaende Betalinger af lovbestemte Summer ud-

redes efter det Forhold, som i denne Anordnings § 9

fastsættes, beregnet med Hensyn til den Tid da de

opstode. Forpagtningsafgiften for Vore Indtægter be-

handles i eet og alt paa samme Maade, som Skatterne;

dQg at de Restancer, der ere forfaldne inden 1. August

1815, tilsvares i Rigsbankpenge Navneværdie, Daler

for Daler, for saavidt de Vedkommende lade samme

henstaae længere end 12 Uger fra denne Anordnings *

Bekjendlgjorelse. — 7) Den almindelige Rentefod ved

alle Forskrivelser, som herefter udstædes i Island, er

k Procent, naar Gjelden er indgaaet i Sblv eller Solv-

værdie; men naar den er stiftet i Navneværdie, kan

der tages 5 Procent om Aaret. 1 Vexel- Obligationer

kan i alle Tilfælde 1 Procent hbiere Rente beregnes, end

i andre Forskrivninger. — 8) Enhver i Dansk Gourant

indgaaet Penge -Forpligtelse skal i Almindelighed, for

/
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saavidl den er ældre end 11. Junii 1810, gaae over til 1815,

Rigsbankpenge Solvværdie med samme Sum i sidst- 20. Marts,

nævnte Pengesort, som Forpligtelsen oprindeligen ud-

gjorde i Dansk Gourant, altsaa Daler for Daler, men
ellers med Afkortning i Forhold til dens Ælde, saaledes:

at der for hvert 100 Rdlr. Dansk ,Courant tilsvares:

80 Rigsbankdaler Solvværdie, hvis Gjeklen er yngre end

10. Junii 1810, men ældre end 11. Junii 1811.

60 Rigsbankdaler Solvværdie, naar den er yngre end

10. Junii 1811, men ældre end 11. Junii 1812.

40 Rigsbankdaler Solvværdie, naar den er yngre end

10. Junii 1812, men ældre end 7. Maj i 1813; og

endeligen:
x

20 Rigsbankdaler Solvværdie, hvis den er yngre end

0. Maji 1813, men ældre end 1. August samme Aar.

Al senere Gjeld betales derimod med 1 Rbdlr. Navne-

værdie for hver 6 . Rdlr. Dansk Courant. — 9) Hvor
Gjold er grundet paa Forskrivning eller Gontract, be-

stemmes dens Ælde ved sammes Datum, med mindre •

det kan oplyses, at Gjetden selv er ældre, end det

derfor udstædte Document, da der altid gaaes tilbage - .

til den Tid samme fra f5rst af blev stiftet. Saaledes

skal f. Ex. ikke Pante-Obligationens, men Kjdbeslutnin-

gens Datum komme i Betragtning, naar Kjbberen for

en Deel af Kjobesummen har udstædt sin Forskrivning

til Sælgeren, eller overtaget en forud paa Eiendommen

hvilende Hæftelse. — 10) Naar Debitor ved Pantets Af-

hændelse er forandret, beregnes Gjeldens Ælde efter

den Tid, da han tilforhandlede sig Pantet. Dog bor

uforandrede Penge-Afgifter, som ere perpetuerede i en

fast Eiendom, ikke nedsættes, fordi denne efter 10.

Junii 1810 har vexlet Besidder. Heller ikke bor Penge-

Afgifter af bortfæstet eller udleiet Jord være nogen

Nedsættelse undergivet, paa Grund af den nærværende -

Residders senere Adkomst, naar Afgiften ikke er bleven

forhoiet over det, som forhen blev svaret. — 11) Rcg-

rn. h. : 34
v
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1815. nings-Kravs Alder regnes fra den Tid Regningen blev

20. Marts, indgivet, eller Vedkommende paa lovlig Maade er bleven

krævet. — 12) De Penge-Betalinger, som ved testa-

mentariske Dispositoner ere paalagte nogen i Dansk

Couranl, skulle gaae over til Rigsbankpenge Solvværdie,

i Forhold lil den Tid Testator dbde eller blev sat udaf

Stand til at forandre sin Disposition. — 13) Enhver

Credilor, som vil nyde Belaling i Rigsbankpenge Sblv-

" værdie efter foranfbrte § 8, skal være pligtig til at give

Debitor Henstand, indtil Mandtals- Thingets Holdelse i

Aaret 1817, efter hvilken Tid Gjelden kan opsiges med

den betingede, eller i al Fald den sædvanlige Opsi-

gelsestid, med mindre der ved Foreningen maatte være

tilstaaet ham en vis Tids Udsættelse, da denne, for

saavidt den ei endnu er udlbben paa den Tid nær-

værende Vor Forordning træder i Kraft, skal tillægges

den ham herved forundte Henstand. — Medens denne
i

anordningsmæsse Henstand varer, betaler Debitor 4

Procent Rente. — 14) Den Creditor, som ei vil under-

kaste sig den i § 13 anfbrte Belingejse, men fordrer

Betaling til den omcontraherede Tid, skal lade sig nbie

/med Betaling i Rigsbankpenge Navneværdie efter dét

i § 8 bestemte Forhold. — 15) Enhver Debitor er be-

rettiget lil at opfordre sin Creditor til, inden 8 Uger

fra den Tid saadan Opfordring kommer denne til Kund-

skab, at erklære, hvilken af foranfbrte Betalingsmaader

(§§ 8 og 14) han foretrækker. Tilbageholder Creditor

denne Erklæring, antages han at ville lade sig nbie

med Betaling efter §14.-16) Den Debitor ved § 13

forundte Udsættelse bortfalder, naar Debitor i eet heelt

Aar er udebleven med en efter denne Forordnings

Bekjendtgjbrelse forfalden Rente-Betaling , samt naar

det for Gjelden givne Pant saaledes forringes, at det efter

kyndige og uvillige Mænds Skjbn ei længere yder fuld

Sikkerhed for Credilor. — 17) Naar Debitor doer, op-

byder sit Gods eller fallerer, skal Creditor, hvis saadan

reel Sikkerhed ikke kan stilles, som for Umyndiges
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Midler kunde ansees betryggende, være berettiget til 4815.

at erholde sin Fordring belalt paa den i § 8 foreskrevne 20. Marts

Maade. — Det samme gjælder og, naar Cautionisten

doer, opbyder eller fallerer, dog at Debitor da bor

have i det mindste 3 Maaneders Varsel, inden Betaling

kan affordres ham, men hvis han i Medhold af For-

skrivningen eller Overeenskomsten kan kræve længere

Varsel, bliver saadan Forskrivning Reglen. — Foran-

ftirte Bestemmelser ere ogsaa anvendelige i de Tilfælde,

hvor Debitor eller Cautionisten allerede er dcid, eller

har gjort Opbud eller Fallit, for saavidt Fordringen

ikke allerede ved Betalingens Erlæggelse eller lovligt

Udlægs Iværksættelse er afgjort. — 48) Naar en fast

Eiendom, hvori Pant er givet, uden at der tillige er

betinget anden Sikkerhed for Gjelden, overdrages til

tredie Mand, som vil paatage sig Gjelden, kan Greditor

ikke undslaae sig for, saalænge den i § 43 bevilgede

Henstand varer, M modtage dennes Forskrivning, i Ste-

det for den forrige, naar den i eet og alt tilsiger ham

samme Rettigheder. — 49) Debitor er, saalænge Gjelden

ikke, i Medhold af det Foranforte, er forfalden, ei be-

rettiget til, uden Creditors Samtykke at betale samme,

med mindre han vil erlægge saamange Rigsbankdalere

i rede Salv, som han var forpligtiget til at udrede

Solvværdie. — 20) Ligesom Vi ved Resolution af 45.

April 4814 allern. haver bestemt, at Gager og Pensioner,

som af Vor Kasse udredes til Embedsmænd, og andre
1 Island, skal svares i Rigsbankpenge Solvværdie, Daler
for Daler, saaledes ville Vi, at den samme Regel ogsaa
skal være gjeldende om de Lonninger og Pensioner,
der udredes af Gommuner eller offentlige Stiftelser,

samt om de Pensioner og aarlige Penge-Ydelser, der
ere lagte paa Embeder. — 24) De oven §§ 8 til 20
givne Forskrifter vedkomme ikke de Forpligtelser, som
ere stiftede i anden Valuta, end Dansk Gourant, hvilke
forpligtelser

i Eet og Alt blive at opfylde efter de hidtil

gjeldende Love og Retsregler. Alle Natu ralafgifter blive

34*
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1815. saaledes at udrede i det bestemte Nalurale, i manglende'

Marts. Fald bor fuldt Vederlag derfor gives; men har den

""^""^Afgiftspligtige erhvervet Ret til at vælge mellem.Nalural-

præstalioner eller en staaende Pengebelaling, vedbliver

dette Valg, saaledes, at Pengebelalingen gaaer over til

Rigsbankpenge Solvværdip efter de i §§ 8 og 10 fore-

skrevne Regler. —> Hvorefter alle Vedkommende sig

allerund. have at rette. — Givet i Wien den 20. Marts

4 81 5 . — Under Vor kongelige Haand og Seigl.

Tilskipan åhrærandi umbreytt myntarlåg og penfnga

gildi å Islandi.

Ver Friderik enn Sjbtli meb gubs miskun Danmerkur,

Vinda og Gaula Konungur, Hertogi Slesvikur, Holsetu-

lands, Slormæris, Jéttmerskis og Aldinborgar, Gjorum

vitanlegt: ab eins og Ver hofum fundib aldeilis naub-

synlegt, ab })eir meo Vorri tilskipan af 5. Jan. 1813 log-

leiddu Rfkisbankapem'ngar ogsvo å Voru landi
(

Islandi

skulu koma i stabinn fyrfr })å åbur gjaldgengu donsku

Courantpenfnga, svoleibis hofum Ver ogsvo lålio athuga,

meo hverjum atkvæbum nefnd tilskipan, og aorar ti I—

skipanir, er Ver hofum låtio tit gånga, Iutandi ao l)vf

umbreytta peninga-astandi, eptir åburnefnds lands asig-

komulagi geti oroib J)ar hagstæoar. — Eptir ao Ver

uppå nåkvæmasta måta hofum yfirvegao, hvernig ])essu

måli verbi bezt hagab fyri Vora kæru og triiu l)egna å

Islandi, bjébum og skipum Ver hérmeb sem fylgir:

1) Sti gildandi peningamynt skal framvegis å Is-

landi eins og i Voru rlki Danmbrk vera Rfkisbanka-

peningar. — fessara pem'nga myntarlåg åkvarbast svo-

leibis, ab I8V2 Rikisbankadalur myntist af 1 mbrk fins

silfurs eptir cdlnskri vigt. £eir peningaseblar, sem

Rfkisbankinn utgefur, hafa grundvallaba vissu i rfkisins

fasteignum, sem J)essvegna eru Bankanum skuldbundnar;

£6 skulu fasteignir a Islandi vera' friar fra J^esshåttar

skuldbindlngu. — 2) Vorum Sliptamtmanni yfir Islandi
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gefum Ver hérmeb allranåbugast myndugleika til, eptir 1815.

ab hann hefir tekib åméti })essari Vorri tilskipan, meS 20. Marts,

umgangs-bréfi til landsins yfirvalda nakvæmar ab akvar&ai

}>ann dag, å hverjum hun logleibist allslabar i landinu,

fra hverjum degi opib bréf af 17. Maji 1813 undireins

er upphafib. f>etta timabil skal hann åkvarba svo stutt

sein mogulegt er, J)6 svoleibis, ab tilskipanin, {)å hun

logleibist, geti verib loglega auglyst allstabar i landinu.

—

3) Af ofannefndu boborbi fylgir, ab fra fyrrnefndri tib allir

samningar ahrærandi pehinga lukning, ef {>ab motselta

ekki er åkvebib meb berum orbum, skulu alilast ab

vera gjorbir um Rikisbankapeninga, pg-J>a& eptir nefnd-

arverbi, svoleibis, ab bæbi tøeir Rikisbankaseblar sem

meb serlegri uppåskript munu akvarbast fyrir Island, og

oli Rikisbankans skildingamynt
,
megu brukast sem be-

talingsmebbl ab fullu verbi eptir sinni åvisan. Sé J)ar-

améti belalingurinn åskilinn i Rikisbankapeningum eptir

silfurverbi, skulu fyrrnefnd betalingsmebol reiknast eptir

,
})eirri af Rikisbankanum setlu silfurverbhæb (Gours), sem

visar jofnubinn mil li aburnefndra betalingsmebala og-pess

silfurs, er J)au eptir myntarlaginu eiga ab gilda fyrir.

fcessa verbhæb setur Bankinn tvisvarsinnum årlega, J>aim s

1. Febr. og \mm 1. Augusti, en af I>eim skal alleina

sii verbhæb, sem sett er J)ann 1. Febr., gilda å Islandi,

hvar hun er regla fra næsteptir fylgjandi 1. Augusti

til sama dags a næslkomandi ari, fyrir allskonar pen-

ingaborgun å })essu Kmabili eptir silfurverbi. Sé l)arå- x

wiot samib um Rikisbankapeninga i sjlfri , er skulda-

heimtumaburinn bldungis ekki skyldur lil ab taka amoti

°ptnefndum borgunarmebblum, en honum er leyft ab

krefja betalings annabhvort i Rikisbankans silfurmynt,

ebur i speciesmynt, svoleibis, ab hver specia gildi fyri

tvo Rikisbankadali. Gronur, og bnnur stor Courantmynt,

skulu ogsvo, gilda fyri Rikisbankans silfurpeningamynt,

°g l^annig métmælislaust mebtakast- i borgun ab samri
WWlu sem 5 moti 8, svoleibis, ab 5 Rikisdalir i slikri
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815. mynt gildi fyrir 8 Rikisbankadali i silfurmynt; \)6 ab-

Marts. gætist: ab Cronurnar fyrst reiknist til Gourant, meb

peivvi i tilskipunum af 23. Noybr. 1737 og 22. Aprilis

4778 §5 åkvbrbubu hækkun. — 4) J>eir å Islandi hingab

ti] gjaldgengu Courantseblar, hvarmeb einasta meinast

})eir, sem vib tilskipanir af 22. Aprilis 1778 § 2 og 13.

Junii 4787 Gap. 2 § 16 eru lbgleiddir til brukunar J>ar

i landinu, skulu gilda J)angab til J>eir verba utleystir meb

Rikisbankapeningum, svo, ab 6 Rikisdalir i donsku Cou-

ranli gildi fyrir einn Rikisbankadal i nefndarverbi. —
5) Allir hingab til a Islandi gjaldgengir silfursmåpenfngar,

svo og eir-einskildingar, myntabir 1771, skulu gånga

framvegis sem Rikisbankapeningar i nefndarverbi fyri

tvisvarsinnum svomikib sem J>eir hljéba uppa. — 6) All

t

lbgskipab peninga utsvar, svo sem skatlar, fésektir, rettar-

tekjur, og svo framvegis, skal, ab svo miklu leyti sem J)ab

bingabtil hefir verib åskilib i donsku Couranti, greibast f

Rikisbankapeningum eplir silfurverbi, meb Rikisbankadal

fyrir Rikisdal og Rikisbankaskilding fyri Skilding. 1 tilliti til

Vorra skatta byrjar J>essi reglugjbrb J>ann 1. Augusli 1815.

Skuldir af })esshattar tekjumj sem eiginlega rtilfalla Vorum

kassa, og liikast eigu fyri téban dag, greibast i Rikis-

bankapeningum einasta eptir J)eim i 4. § åkvarbaba

ullausnar jbfnubi meb einum Rikisbankadal fyri sex

Rikisdali i donsku Gouranti. En abrar ogoldnar pen-

inga skuldir af logsettum krofinn betalist eptir t>eim

jbfnubi sem åkvarbast i J^essarar tilskipanar 9. §, meb
tilliti til J)ess lima })å J>ær upp komu. Meb lcigugjald af

Vorum lekjum sé ab bllu eins farib og meb skattana,

J)6
svo, ab j)ær skuldir, sem Mkast eigu fyrri en })ann

1. Augusti 1815, greibist i Rikisbankapeningum eptir

nefndarverbi meb Rikisbankadal fyrir Rikisdal, ef ab

hlutabeigendur låta {)esshåttar skuldir vera ogoldnar

lengur en 12 vikur eptir })essarar tilskipanar auglysing.

— 7) Sil algenga rentuhæb i skuldabréfum, sem héreptir

litgefast å Islandi, séu 4 procento, ef skuldin er samin

i silfri ebur Rikisbankapeningum eptir silfurverbi; en
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ef ab lånab er i Rikisbankapemngum eptir nefndarverbi, 1815.

megu takast 5 procento årlega. Eptir Vexla-gjaldsbréfum 20. Marts,

må hvervetna taka 1 procento meira i rentu en eptir

obrum skuldabréfum. — 8). Sérhver ( donsku Couranti

åkvebin peningaskuld skal yfirhbfub, ef hun er eldri

' en fra 11 Junii 1810, greibast f Rikisbankapenfngum

eptir silfurverbi, meb somu uppbæb i sibstnefndri peninga-

|

mynt, sem skuldin fra byrjun sinni hafbi i donsku Cou-

ranti; J)ab er ab segja: Rikisbankadal fyri Rikisdal, en

annars me& afdrætti samsvarandi skuldarinnar aldri,

svoleibis, ab fyri hvert 100 Rikisdali i donsku Couranti

f \ - greiSjsJ*.^ ^i'-'-^-^-t .

' '!

80 Rikisbankadalir i silfurverbi ef skuldin er yngri en
~

fré 10. Junii 1810, en eldri en fra 11. Junii 181 1.

- b0 Rikisbankadalir i S. V. ef skuldin er yngri en 10.

Junii 1811, og eldri en 11. Junii 1812.

;
40 Rikisbankadalir i S. V. ef skuldin er yngri en 10.

6 Junii 1812, og eldri en 7. Maji 1813; og loksins:

I . 20 Rikisbankadalir i S. V. ef skuldin er yngri en Jjann

6. Maji 1813, og eldri en J>ann 1. Aug. sama års.

Aliar seinni skuldir gjaldist })aråm6ti meb 1 Rikisbankadal

i nefndarverbi fyrir hverja 6 Rikisdali i donsku Couranti. —
1 9) J>egar skuldir grundvallast å skuldabréfum ebur skrif- -

ubum samningum, metist aldur eptir J)eirra dato, nema

uppskått verbi ab skuldin sjålfsé eldri en })ab fyrir henni

^
utgefna skjal, J>vi [)å skal ætib aptur horfib ab J)eim tanå, er

skuldin fyrst tilféll. Svo skal, til dæmis, ekki pantabréfsins

heldr kaupsamnings daluni metasl. ef ab.kaupandi hefir

gefib seljanda sitt skuldabréf fyri nokkurn hluta verbs-

* »ns, ebur skuldbundib sig til ab borga gjald sem fylgir

r fasteigninni. — 10) Se pantsett fasteign afsblub, og um-

skipti skeb å skuldanautum , skal skuldarinnar aldur

metast eptir })eim tima, nær så nyi skuldunaulur eignabist

pantinn; {)6 skal })ab peninga afgjald, er sifeilt liggur å

^ ^

fasteigninni, alls ekki lækkast t)6tt eigandaskipti séu orbin

s^an 10
r Junii 1810. — Ekki heldur skal penfnga af-

I gjald af festu- ebur leigu-jijrb vera nokkurskonar afdrætti
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4815. undirorpib, \)6it niiverandi leigulibi eptir nefndan dag

20. Marts, hafi åbiib fengib, ef ab afgjaldib ekki er uppselt yfir J>ab

sem åbur hefir goldib verib. — 11) Reikningskrofu aldur

skal metast fra J)eim tima reikningurinn var afhenlur,

ebur hlulabeigendur eru lbglega krafbir betalings. —
12) Peningakrofur, sem eptir arfleibslubréfum greibast

eigu i donsku Couranti, skulu lukast i Rikishankapeninguin

i silfurverbi, meb slik ri upphæb, er samsvari Jjeim tima

å hverjum Testator deybi, ebur hindrabist loglega fra

,
ab umbreyta sinni råbstofun. — 13) Sérhver skulda-

heimtumabur, sem krefjå vill betalings i Rikisbanka-

i peningum eplir silfurverbi, samkvæmt undangengnum

8. §, skal skyldur til ab gefa skuldunauti si'num frest til

mannlalsjnngs 1817, eptir hvert timabil skuldinni må

uppsagt verba, annabhvort meb åskildum ebur og venju-

legum fresli, nema honum i samningnum sé gefinn vissrar

tibar frestur, J>vf J>å skal ^essum, ab svo miklu leyti sem

hann ei er umlibinn }>egar ^essi Vor tilskipan log-

leibist, bæla vib })ann frest sem hér er åkvebinn. —
Åmeban freslurinn eptir })essari tilskipan varir , belalar

skuldanauturinn 4 procento i rentu. — 14) Så skulda-

heimtumabur, er ekki vill gångast undir J)ann i 13. §

åkvarbaba skilmåla, en heimtar betaling å })eim i

samningnum åkvebna tima, hlylur ab låla ser nægja

betaling i Rikisbankapeningum eptir nefndarverbi mob

J)eim i 8. § åkvarbaba jofnubi. — 15) Skuldanautur må
skora å sinn skuldaheimtumann, ab 8 vikna fresti frå

l^eim tima ab Jjesshåttar krafa kemur sibstnefndum til

vitundar, ab gefa #visun um, hvern af åburtfildum be-

talingshåttum (§§ 8 og 14) hann ætlar ab velja. Dveli

skuldaheimtumaburinn meb J^essa åvisun, åjltist hann

ab vilja ånægbur vera meb betaling eptir 14. §. —
46)Undanfelli skuldanautur i eitt heilt år ab luka renlu,

er greibast å eptir ^essarar tilskipanar auglysing, eba

skabist pantur så, sem seltur er fyri skuldiua, svo mjog,

ab hann eptir åliti skynugra og hlullausra manna ekki

sé skuldaheimtumanninum til hlitar, veri så frestur,
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sem annars er åkvebinn skuldaheiratumanninum, eptir 1815.

13. §, égildur. — 17) Ef ab skuldanauturinn deyr, upp- 20. Marts,

byfcur sitt gols, eba fallerar, skal skuldaheimtumanni,

" ef J>esshållar fasteignar-vissa ei getur fengizt, sem alitast

kynni éhult fyrir émyndugra fé, leyfilegt vera ab fa si'na

' krofu belalaba å Jpann halt, sem åkvebinn er i 8. §.

J)ao sama skal ogsvo gilda ef borgunarmaburinn (Gati-

lionistinn) deyr, uppbybur sitt g6ts, ebur fallerar, \>6

skal skuldanauti J)å gefinn ao minnsta kosti J)riggja manaoa

frestur, åbur skyldur sé ab luka krofuna, en geli hann

eptir skuldabréfi ebur samningi heimtab lepgri frest,

verbi slikt samkomulag gildandi. — Framanskrifabar

åkvarbanir skulu og gilda, tøegar annabhvort skulda-

nauturinn ebur borgunarmaburinn er abur daubur, ebur

hefir upp bobib sitt g6ts ellegar fallerab, ab svo miklu

leyti sem skuldakrafan ekki fyr er til lykta leidd meb

betaling! ebur logmælu nåmi. — 18) f>egar fasteign, sem

pantselt er fyri skuld nokkra, an ])ess ab J>ar fyrirutan

ttnnur vissa sé åskilin fy rir skuldinni, afsalast I>ribia

manni, sem vill takast skuldina a bendur, må skulda-

beimtumaburinn, å meban så frestur libur, sem åkvarb-

abur er i 13. §, ekki skora sig undan ab taka åmoti

skuldabréfi hans i stab ens fyr ra
,

bjébist honum ab

eins oldungis l^au somu réttintii. — 19) Åmeban skuld

eptir åbursogbu ekki må krefjast, skal skuldanauti ekki

,

' leyfilegt, ån skuldaheimtumannsins sam^ykkis, ab betala

hana
, nema hann vili greiba eins marga Rikisbanka-

dali { silfri, sem hann var skyldur ab betala eptir silfur-

verbi. — 20) Eins og Ver meb Vorum urskurbi af 15.

f
Aprilis 1814 allranåbugast hbfum ålyktab, ab embættis-

laun og pensionir, sem af Vorum kassa betalast embættis-

ni&nnunum og obrum å Islandi, skuli .greibast i Rikis-

bankapeningum eptir silfurverbi meb Rikisbankadal fyri

Bikisdal, svoleibis vilium Vér ab sama regla skuli gilda

um
^autl og pensionir sem greibast eigu af almennmgi

ecur almenningsstiptunum, svo og um pensionir og
arleg peninga utsvor, sem logb eru å embælti. — 21) pær
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815. skipanhy er åbur i 8. til 20. § eru laldar, ahræra ekki

l^esshattar skuldir, sem askilib er ab Iiikast skuli i ann-

arsslags valuta en donsku Couranti, })vf J)ésshåtlar

skyldur skulu uppfyllast bldungis eptir hi'ngab til gildandi

logum og rétti. Allt afgjald i landaurum ebur gjald-

gengri vbru å svoleiois ab greioast i askildum munum,

eba J)eirra fullu andvirbi ella. En hafi sa, sem greiba

å afgjaldib, fengib rétt til ab velja amilli afgjalds i vbrum,

og stbbugs peninga tilsvars, sé honum val })ab }>annig

heimilt, ab peningagreibslan umbreytist i eins marga

Ri'kisbankapem'nga eptir silfurverbi, samkvæmt {)eim regl-

um, er i 8. og 10. § taldar eru. — Hvarep tir allir hlutab-

eigendur allraundirgefnast skulu ser hegba. — Utgefib i

Wien })ann 20. Martii 1815. — Undir Vorri konunglegu

hbnd og innsigli.

Marts. Cancellie-^Bekj endtgj oreise ang. Penge-Coursen

for Island. Khavn den 20. Marts 1815. —
Bekjendtgjort ved Landsoverretten i Island den 5. Juni 1815,

samt i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1815. Colleg.

Tid. 1815, S. 267—268. Schou XVII, 355 Anmærkning.

Med Hensyn til Forordningen 20. Martii 1815, for

Island, angaaende Forandring i Pengevæsenet, kund-

gjbres herved, at den af Rigsbanken satte Cours for

Rigsbanksedlernes Antagelse i Sblvværdie-Betalinger er,

og siden 1. August 1813 uforandret har været 375,

hvilken Gours, ifølge bemeldte Anordnings § 3, vil være

gjeldende for Island indtil 1. Augusti 1816. — lovrigt

maa det bemærkes, at foranfbrte Gours er, i Overens-

stemmelse med Bankens Fundation, noteret med Hensyn

til Hamborger Banco, hvoraf 100 Rd. ere at ansee lige

med 200 Rbd. i Sblvmynt, og at, som en Fblge

heraf, hver Rigsbankdaler, hvor den skal beregnes som

Sblvværdie, bliver, saalænge bemeldte Cours vedvarer,

at betale med 1 Rbd. 84 Sk, Navneværdie. — Det

kgl. Danske Cancellie den 20. Martii 1815.
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Kongelig Resolution ang. Tilladelse forKjob-

mand Crnft af Boston i Nordamerika, at handle

paa Island. Khavn den 22. Marts 1815. —
I Rentekammerets Forestilling 18. Marts bemærkes, at General-

Consulen i Nordamerika, Pedersen, som for Tiden opholdt' sig

i Khavn, havde andraget, at en anseet, retskaffen og formuende

Kjobmand i Boston i Nordamerika, Edvard Cruft, havde i

Aaret 1810 sendt til Island paa Pedersens Opmuntring en Lad-

ning af omtrent 200 Tdr. Hvedemeel, 70,000 Pd. Riis, et be-

tydeligt Qvantum Tobak, samt Sukker og Hamp, eller deraf

forarbeidede Varer, og havde solgt denne Ladning saa billig,

at han endog led Tab derved ; han havde kjobt til Retour-

ladning paa 2 eller 3 forskjellige Steder saadanne af Landets

Varer, som kunde erholdes. Aaret efter havde han udrustet

til Island et Skib, der havde en til Landets Trang passende

Ladning, men paa Hjemreisen blev dette af Englænderne, op-

bragt og priisdb'mt. • 1812 vilde han endnu have sendt en

Ladning over, men dette standsedes ved den af den ameri-

kanske Regjering beordrede Embargo og den derpaa udbrudte

Krig mod England. Nu vilde han gjentage Forsoget, og der-

for andrager Consulen paa, at han maa erholde Tilladelse til

<t
fra Boston af med eet eller to ham tilhorende amerikanske

Skibe af omtrent 100 Commercelæsters Storrelse, og uden at

imidlertid en lige Tilladelse blev given nogen anden Amerika-

ner, at handle paa Island i 2 til 3 Aar, fra den Tid af hans

ftirste Skib ankommer der til Landet, imod ellers paa det nbieste

at efterleve de gjeldende Anordninger, samt, om forlanges, ikke

at oversende andre end saadanne Varer, der ere af nordame-

rikansk Oprindelse eller Frembringelse". Cruft paaberaaber

sig fremdeles, at han havde gjort Islands Beboere en sand

Tjeneste ved at sende en Ladning derop i 1810 5 at han kan

levere Varer billigere end de, som fra Khavn opsendes, og at

en passende Concurrence i enhver Handel er til almindelig

Nytte. — Stiftamtmand Castenschjold bevidnede, at den af

-Cruft i 1810 til Island sendte Ladning havde unægteligen været

« 4
den bedste, der nogensinde var kommen der til Landet", lige-

som og, at den havde været solgt meget billig, hvorfor han
ikke troer ligefrem at kunne fraraade Ansbgningens Bevilgelse,

men da al udenrigsk Handel ved Forordn. 13. Juni 1787 var

forbudt, og Meningerne vare deelte om dette Lovbuds Gavn-
lighed, „tor han ikke yttre noget Bestemt i denne Henseende,
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1815. nien bemærker blot, at det forekommer ham tungt at nægte

Marts. Islands Indbyggere de Fordele, som tilbydes dem., alene for

ikke at gjore de danske Kjobmænd Indgreb i de overordentlige

Fordele, som de paa Landets Bekostning vide at tilvende sig".

— Rentekammeret bemærker, at da det kgl. Monopol blev

ophævet ved Plak. 18. Aug. 1786, <t
blev det, deels med Hensyn

til Islands lange Fraliggenhed fra de ovrige danske Stater, og

deels for at Staten selv kunde nyde Godt af de Fordele, man

lovede sig af denne Handel, samt for at kunne have Controlje

med Landets Providering, anseet nodvendigt at indskramke den

til Statens egne Undersaatter". —
<t
Imidlertid synes det unæg-

teligt, at Island ved denne Bestemmelse bliver, naar Samfær-

selen imellem det og de ovrige danske Stater -paa en eller

anden Maade afbrydes eller vanskeliggjores , end mere udsat

for at mangle de Tilførsels-Artikler, hvortil dét uomgjængeligen

trænger, eller at disse dog overordentligen fordyres, ligesom'

ogsaa en aldeles fri Concurrenee vel i Almindelighed vilde være

det Fordeelagtigste, saavel i Henseende til de Varer, det kan

afsætte, som i Henseende til dets Indfb'rsels-Artikler". Denne

Sags Afgj oreise havde vundet i Vigtighed efter Norges Afstaaelse,

da Island derved var endnu mere fjernet. Men Sporgsmaalet

maatte nærmere undersoges, og Kammeret vil have sig dette"

forbeholdt, idet det dog bemærker, at en speciel Tilladelse,

som den ansøgte, kunde passende forberede Handelens fuld-

komne Frigivelse, hvorhos den Huset Horne & Stackhouse i

Liverpool givne Tilladelse kunde tjene som Monster paa, hvor-

ledes Tilladelsen skulde formuleres. — Reiitek. Norske Relat.

og Resol. Prot. 1815, A, Nr. 47.

Vi tillade allern., at Kjbbmand Edvard Cruft i Bo-

ston i Nordamerika maa sammestedsfra, med eet eller

to ham tilhorende amerikanske Skibe, tilsammen af om-

trent 100 Commercelæsters Storrelse, handle paa Island

i 2 Aar. fra den Tid at regne, da hans forste Skib an-

kommer der til Landet, forsaavidt ikke imidlertid en

Udvidelse af Handelsfriheden paa Island i Almindelig-

hed maatte blive anordnet, samt imod at han ikke til-
'

forer Island andet end alle Slags Fodevarer, saasom:.

Korn, Meel, Gryn, med videre, saa og Jern, Fiskeliner

og Kroge, Tjære, Tommer, Lærreder, Hamp og andre

lignende Varer, der ere nbdvendige til Indbyggernes
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Underholdning og Næringsdrift. • lovrigt har Vort Rente- 1815.

kammer at tage under nærmere Overveielse, om °S^7Marts.
paa hvilken Maade det nu kunde være tilraadeligt i

Almindelighed at frigive den islandske Handel for alle

Nationer. - Kjobenhavn den 22. Martii 1815 ^

Under HarrS Majestæts Kongens Fraværelse i Aller-

hoistsammes Navn. "
. . .

^ii^^v/.^nomå^^ ;^^ Marie.-- Cl^r-^hu \"i M% v^n^ &^:^-'é

J. S. Mosting.

Wormskiold. M. v. Essen. A. W. Moltke. Vorndran.
~

Kongslew.

Rentekammer - Skrivelse til Contre- Admiral 25. Marts.

Lowenorn, ang. Udgivelse af islandske Sokort.

Khavn den 25. Marts 1815. — Rentek. isl. Copieb. .

Kammeret vil med Fornoielse overlade Hr. Ad mi-

ralen til Afbenyttelse de Karler over Islands Kysler og

Havne, som af de Officierer, der have været ansatte

ved Opmaalingen i Island, /Therlil ere indleverede, lige-

som det heller ikke kan andet end aldeles stemme

overeens med Kammerels Onske, at disse Karter blive
*

afbenyttede, for derefter at forfærdige og udgive So-

karter i den samme Form, som de, der i Aaret 1788

bleve udgivne fra det kgl. Sokort-Archiv, i hvilken Hen-
seende Kammeret ogsaa er villigt til at deeltage i de
derved foranledigende Bekostninger, forsaavidt disse *

Rentek. Skriv. 28. Marts 1815 (Rentek. Isl. Copiebog 1,
*

Nr. 1460) eommunicerer Resolutionen til Generalconsul
Pedersen, og anmoder ham tillige om, at medgive Crufts
Skibe paa den eventuelle Reise til Island et Certificat, til

Beviis for, at Skib og Ladning tilhore den nævnte Cruft.

- Ved Rentek. Circul. 1. April (Copieb.'sst. Nr. 1465—
1467) communiceres saavel Resolutionen, som Kammerets
foranstaltning om Certificat fra Consulen, Stiftamtmanden
og begge Amtmændene i Island.

i
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1815. ikke kan bestrides af Sokorl- Archivels Fond; og skal

^"^^ Capitaine Scheel derfor, i Overeenssterumelse med Hr.

Admiralens Anmodning, herfra blive givet den fornbdne

Forholdsordre. — Rentekammeret den 25. Martii 1815 K

29. Marts, Reskript til Biskoppen over Island, ang.

Reduction af Brautarholt Kirkes (bilder. Khavn

den 29. MartS 181'5. — Canc. 1. Departem. Registr.

VI, 53 (1815, Nr. 79). P. Pétursson Hist. Eccl. Island. S.

219. — Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 5, 2. H., S. 83.

Frederik den Sjette &c. V. G. Os er af Vort Danske

Cancellie allerund. bleven foredragen en Ansbgning fra

Os elskelig Magnus Stephensen, Vor Etatsraad samt

Justiliarius i VorLandsovérret pfja Vort Land Island, hvori

han som Eier bf Jorden Rraularholt med tilhorende Kirke

anholder om, at de paa denne Eiendom hæftende 12

Kirkeqvilder, hvoraf Stedels Præst oppebærer den halve

Leie, maa nedsættes til 8, og for de bvrige erlægges

en passende Betaling. — Efter at Vi allern. have over-

veiet denne Sag, tillige med din i denne Anledning af-

givne Erklæring, ville Vi med Hensyn til de oplyste

Omstændigheder hermed allern. have bevilget : at de paa

fornævnte Eiendom Rrautarholt hæftende Kirkeqvilder

maae ved forste Vaeance i Rrautarholt Kald nedsættes til 8,

imod at de (ivrige 4 Qvilder sælges ved offentlig Auction,

og at den indkommende Kjobesum af Stiftsdirectionen

gjbres frugtbringende imod behbrig Sikkerhed, samt at

Renten af Kjbbesummen for bestandig tilfalder Præsten

i Kaldet. Derefter du dig allerund. haver at rette og

Vedkommende Sligt til Efterretning <at tilkjendegive.

Befalende &c. Kjobenhavn den 29. Marts 1815.

') Rentek. Skriv, til Capt. v. Scheel 15. April 1815, at gaae

Contre-Admiral Lbvenbm til Haande ved Afbenyttelsen af

de islandske Kort til Udgave af Kystkort over Island, og

navnlig
t(
at reducere og indtegne efter Overlæg med Contre-

Admiralen Kortet over Skagastrands Bugt". Copieb. sst.

Nr. 1500.
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• Cancellie • Skrivelse til Stiftamtmanden og 4815.

Biskoppen over Island, ang. Kirkernes Intrader^TTA^T

paa Island i Naturalier. Khavn den 1. April

1815. — Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen i Reykjavik

i Juli 1815. Canc. 1. Depart. Brevb. 1815, Nr. 605.

Ved under 2. Septemb. f. A. at tilstille Cancelliet

en Beretning om Kirkernes Tiistand paa Island, indtil

Udgangen af Aaret 1813, har D. Hoiærv. tillige andraget,

at, i Betragtning af, at mange af Kirkerne trænge til

en hastig Reparation, hvortil de fleste Portions-Behold- '

ninger, der næsten alene bestaae i Courant-Sedler, ville*

være aldeles utilstrækkelige, have Hr. Stiftamtm. og D.

Hoiærv., for at gjore Udvei til de nodvendigste Mate-

rialiers Indkjbb, uden at paadrage Kirkerne en betyde-

lig Gjeld, truffet den Foranstaltning, at Kirkernes Intrader

af Lysetold og Tiender i Aaret 1814 indtil videre er-

lægges i Naturalier eller med saa meget i antagelige

handelsvarer, som disse efter Middelpriis kunne blive

udbragte til, paa hvilken Foranstaltning D. Hoiærv. har

forlangt dette Gollegii Approbation. — Efter i denne

Anledning at have brevvexlet med det kgl. Rentekammer,

skulde Cancelliet tjenstligst tilmelde Hr. Stiftamtm. og

D. Hoiærv. til fornoden Efterretning, at bemeldte For-

anstaltning bifaldes indtil videre, hvorhos man dog tillige

niaa udbede sig Hr. Sliftamtm.* og D. Hoiærv.' Be-

tænkning om, hvorvidt saadant efter den nyeste For-

andring i Pengevæsenet kan være nbdvendigt. — Det

kgl. Danske Cancellie den 1. April 1815.

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Stephan i. April.

Thorarensen, ang. Overladelse af Stadarey til

Brug for Sysselmanden i Oefjords Syssel. Khavn
den 1. April 1815. — Rentek. Isl. Copieb. 1, Nr.

1474.

Kammeret har modtaget en med Hr. Cfraadens
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815. Erklæring, dat. 22. Aug. f. A., forsynet Ansbgning fra

^Tp" Sysselmanden i Oefjords Syssel, KammersecretaireBriem,

om, at den af ham nu paaboende, Kongen tilhorende

Gaard, Kjarne, maatte overlades ham som fri Brugsjord,

eller at et i Nærheden af bemeldte Jord lidende Ens-

stykke, Sladaroen kaldet, der henhbrer under den II.

Maj*, ogsaa tilhorende Munkethveraa Klosters Hovedgaard,

maatte afgiftsfri henlægges til bemeldte Gaard Kjarne.

I denne Anledning skulde vi, til Underretning og be-

hagelig Bekjendtgjbrelse for Supplikanten, saavel som

civrige Vedkommende, tjenstl. melde: at da det endnu

ikke er afgjort, om og hvorledes Embedsmænd i Island

blive at forsyne med frie Brugsjorde, saa kan Kam-

meret for Folgernes Skyld ikke indlade sig paa Over-

dragelsen af den ansogte Brugsjord, hvorimod det om-

.

x
handlede Engstykke efter de oplyste Omstændigheder

af Hr. Gfraaden, og som formedelst Langtfraliggenheden

ikke kan benyttes til Klosteret, kan uden Afgift over-

lades Supplikanten til den ansbgte Afbenyttelse. —
Rentekammeret den 1. April 1815.

APriL Reskript til Biskoppen over Island, ang.

Nedlæggelse af Kirken paa Innraholm paa Akra-

næs. Khavn den 12. April 1815. — Canc. i. De-

partem. Registr. VI, 54b—55 (1815, Nr. 94). P. Pétursson

Hist. Eccl. Island. S. 220. Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 5,

2. H., 96—97.

Frederik den Sjette &c. V. G. Os er af Vort Danske

Cancellie allerund. bleven fore'dragen en Ansogning fra

Os elskelig Magnus Stephensen, Vor Elatsraad samt

Justitiarius i Landsoverretten paa Vort Land Island,

hvori han anholder om: at Annexkirken paa hans Gods

Indreholm maa nedlægges paa Grund af at den kan

ansees som overflodig, da det tilliggende Sogns Folke-

mængde er ubetydelig, og Veien til Hovedkirken er

kort og let, samt med Hensyn til at Kirken er aldeles
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forfalden og saa fattig,/ at man har væretrnddsaget til

at slagte 7 af dens Qvilder. Efter at Vi allern. have

overveiet denne Sag med samtlige dens Omstændigheder,

samt de i Anledning af samme af Vort Rentekammer

saavel som' af dig afgivne Erklæringer, ville Vi herved

allernaad. have anordnet: at bemeldte Annexkirke paa

Godset Indreholm maa nedlægges, og de^ns Sogn for-'

enes med Hovedkirkens, Garde paa Akrenæs, paa fol-
1

gende Vilkaar:

1) at denne Annexkirkes Bygning med tilhorende

Ornamenter og Instrumenter sælges ved offentlig Auc-

tiou, og det derved indbragte Pengebelbb anvendes

til: a) Hovedkirkens nødvendige Forstbrrelse; b) Be-

taling af Annexlrirkens Gjeld til fornævnte Os elskelig

Magnus Stephensen, og c) Resten af Gapitalen gjores

frugtbringende for enhver Beneficiarius i Kaldet. —
2) at Sognepræsten, som Leier af Annexkirkens 5 Qvil-

der, som endnu ere .paa Gaarden, nyder en Gaarden

Indreholm bestandig paahæftende Embeds- Indtægt af

50 Pd. Smbr aarligen, enten in natura eller i Værdie,

og at nærværende Præst, som Erstatning for de 7 slag-

tede Qvilder, desuden paa samme Maade maa nyde

aarligen 70 Pd., eller fuld Værdie, men at denne

Erstatning ophorer ved den nuværende Sognepræstes

Afgang fra Embedet. — 3) at Værdien af de 7 uddode

Qvilder betales af meerbemeldte Vores Etatsraad Ste-

phensen med 42 Rd., som anvendes paa den under
Nr. 1 anfbrte Maade. — 4) at Kirkens Jordparler og

ovrige Rettigheder 1 maae tilfalde Gaarden Indreholm.—
Derefter du dig* allerund. haver at rette, og Vedkom-
mende Saadant til Efterretning at tilkjendegive. Be-

falende &c. Kjobenhavn den 12. April 1815.

4815.

12. April.

*) disse Ejendomme anfbres at være: Huroavbak 16 Hdr.,
Tyrfingsta&ir 5 Hdr., halvt Kambsland, Ode i længere Tid,
M6akot, ligeledes, Kirkjubakki, ganske afbrudt af Sbgang.
VU. n
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«

* 81 5. Rentekåmmér-Circulaire til Stiftamtmanden og

15. April. Amtmændene i Island, ang. Betaling for Embeds-

mænds Forretninger i kongelig Tj eneste. Khavn

den 15. April 1815 *. — Réntek. Isl. Copieb. 1, Nr.

1495—1497.

Kammeret har bragt i Erfaring, at adskillige Em-

bedsmænd i 'Island staae i den Formening, at dem til-

kommer Betaling for de Forretninger, som de ifolge
t

deres Embede udfore, vedkommende Kongens eller

Statens Interesse, saasom Auctions- og Synsforretninger,

m. v., samt deraf, ligesom af Sportler for private For-

retninger, skal beregnes Afgift til Justitsvæsenets Fond.

— Vi finde os deraf foranledigede til tjenstl. at anmode

(Til.) om, behageligen at tilkjendegive Retlens Betjente

• i det Dem betroede Amt [og i Reykevig Kjbbstæd 2
, at

ligesom Rettens Betjente i Danmark, som ogsaa forhen

i Norge, efter derom fort Correspondence med del kgl.

Danske Cancellie, for ovenmeldte Forretningers Udforelse

ikke tilstaaes nogen Betaling, men alene erholde, efter

indsendende documenterede og attesterede Regninger,
i

deres derved bafte beviislige Udgifter erstattede, saa

maa denne Bestemmelse ligesaa tjene til Regel for Ret-

tens Betjente i Island. — Rentekammeret den 15. April

1815.
, (

is. April. Rentekammer-Circnlaire til Stiftamtmanden og

Amtmændene i Island, ang. Indskjærpelse af Lov-

givningen om Spekulanthandelen i Island. Khavn

den 18. April 1815. — Rentek. IsL Copieb. 1, Nr.

1501—1503.
,

*

Til Kammeret er indkommen en Besværing over,

at under sidste Krig ethvert Skib, som ankom méd

•

') Canc. Circ. 7. Aug. 1819.

a
) fra [ tilfeiet i Skrivelsentil Stiftamtmanden.
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Varer til Island, paa hvilketsomhelst Sted er bleven 4815.

imodtaget, uagtet
,
Forordn, af 13. Junii 1787. I.

^^P-^Ts^ApriT
§ 13 . om den islandske Handel befaler, at de paa Spe-

culation til Island udlobende Skibe forst bor anlobe

en af de islandske Kjobstæder, forinden det er dem'

tilladt at handle paa et af Udliggerstederne. Da nu

Freden er gjenvuuden, og Anordningen ikke er tilbage-

kaldt, saa see vi os foranledigede til tjenstl. at anmode

(Tit.) om, behageligen at indskjærpe Underovrighederne

i det Dem anbetroede Amt, at Anordningens Bydende

bliver at overholde. — Rentekammeret den 18. April

'tårn Wy.'^^mÆ^^SøM * v l

'

Directionen for Universitetet og de lærde 22. April.

Skolers Skrivelse til Rentekammeret, ang. den

lærde Skoles Reorganisation paa Bessastad. Khavn ,

deil 22. April 1815. — Univ. Direct. Copiebog 1815,

Directionen bringer mere og mere i Erfaring, 'at

den lærde Skole paa Bessestad i Island, som nu er

den eneste der i Landet, ikke har svaret til det Oie-

ttied, som bor haves med lærd Underviisning i et Land,

der fra de ældre Tider af er mærkeligt i Literalurens

Historie og har afgivet saa mange lærde Mænd og due-

lige Embedsmænd for Staten. Krisen 02 de derved

foranledigede haarde Tider i Island, samt den spærrede

Communication, have lagt Hindringer i Veien for at

foretage Noget i den* Henseende, men da Communica-
Uon med Island nu, efter gjenvundet Fred, atter er

aabnet, bor Directionen være betænkt paa at see ud-

virket for dette Lands lærde Skolevæsen en bedre Ind-

retning, der baade kunde sikkre det Varighed, og mere
vilde stemme overeéns med Landets Tarv og locale

Beskaffenhed. Til den Ende anseer man det for rig-

tigst, at overdrage til visse oplyste Mænd i Landet at

indgive nærmere Forslag om en saadan hensigtsmæssig

86*
1 .

\
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4815. Indretning; men forend Noget i den Henseende kan

foretages, er det fornødent at være underrettet om, paa

hvilke Fonds der for bemeldte Skolevæsen i Island kan

gjores Regning. Saavidt Direelionen er underrettet, er

1 det Skolevæsenet forhen tillagte Jordegods bleven solgt,

og de derfor indkomne Gapitaler indsalte i den kgl.

Kasse, der hidtil har udredet hvad for Skolen i Besse-

stad Tid efter anden er bleven forlangt til dens Ud-

gifters Bestridelse. Naar Skolevæsenet nu skulde ^ives

en Indretning, der kunde være hensigtssvarende, vilde

det være nødvendigt, at ved Afregning opgjortes de

Fonds, som det islandske lærdé Skolevæsen kunde til-

komme, og at disse Fonds afsondredes fra andre, blandt

hvilke de formodentligen have henstaaet i den kongel.

.
- Kasse. — Men da det maaskee vilde være forbunden

med Vanskelighed, at den inddragne Capital i Penge

anvistes bemeldte Skolevæsen, [som] desuden, formedelst

Landets Locale, der gjør det fornødent at forsyne de ved

Skolen sig opholdende Disciple med Fodemidler in na-

tura, mest trænger til Natura) -Indtægter, skulde Direc-

tionen tjenstligst henstille til det kgl. Rentekammer, om

det ikke af samme maatte bifaldes, og ved dets alier-

underd. Forestilling bevirkes, at af det li. Maj*. Kongen

tilhørende Jordegods i Island maatte til det lærde Skole-

væsen sammesteds udlægges efter Evaluation ligesaa

meget Jordegods som det, der forhen tilhørte Islands

tvende Skoler, men siden er realiseret, og hvis Reali-

sations-Sum skal være inddraget i den kgl. Kasse.

Efter Direclionens Formening vilde dette ikke alene

medføre mindst Udgift for den kgl. Kasse, men ogsa3

i enhver Henseende være fordeelagtigst for Skolevæsenet;

Den kgl. Direction for Universitetet og de lærde Skoler

den 22. April 1815. ^

se. April. Reskript til Stiftamtmanden og Biskoppen

over Island ,
ang. Nedlæggelse af Kirken paa
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Hvalsnes mv. Khavn den 26. April 1815 1
. — 1815.

Canc. l.Depart. Registr. VI, 56* (1815, Nr. 100b
). P. Pétursson 26. April.

Hist. Eccl. Island. S. 221. Coll.tid. 1815, S. 306-308.
,

Fogtm.

(Algreen-Ussingl VII. 5, 2. H., 107-108 Islandsk: Udtog

i Klausturp6st. 1818, S. 59 Anmærkning.

Frederik den Sjette &<v V. S. B. Os er af Vort Danske

Gancellie allerund. bleven foredraget en Forestilling fra

eder, hvori I andrage: at den Os tilhorende Kirke paa

Hvalsnæs i Guldbringe Syssel udi Vort Land Island,

som var hoist brostfældig, er aldeles nedblæst, og dens

Levninger bortsolgte ved Auction, samt at Gjenopbyg-

gelsen af- denne Kirke, som vilde falde Vor Kasse til

Byrde og tillige medfore moisommeligt Pligtarbeide for

Sognebeboerne, formeentligen maa ansees som over-

flodig, da saavel Hovedsognet som dets Annexer be-

kvemt
s
kunne forenes med Nabokaldene. Efter at Vi

allern. have overveiet denne Sags Omstændigheder,

tilligemed det af eder derhos gjorte Forslag og den af T
•

Vort Bentekammer i den Anledning afgivne Betænkning,

give Vi eder hermed tilkjende, at Vi herved allern. ville
1

have anordnet:

4) at bemeldte Hvalsnæs Kirke skal nedlægges paa

folgende Vilkaar: a) at Sognet forenes med Utskaule

Sogn; b) at det for Materialierne af Hvalsnæs Kirke-

indkomne Auctionsbelob deponeres i Vor Kasse, c) at

der af Hvalsnæs Kirkes aarlige Indtægter afgives saa

meget aarlig til Utskaule Kirke, som dennes Udgifter til

Viin, Br5d og Lysning nu ville udgjbre mere end forhen,

samt de halve Ligpenge for de herefter paa Hvalsnæs
Kirkegaard begravende Lig; hvorimod den nedlagte

Hvalsnæs Kirkes ovrige Indtægter skulle af Kirkevær-
gerne oppebæres og aarligen indleveres i Vor Kasse til

Afdrag paa Kirkens Gjeld til samme, d) at det skal
være Hvalsnæs Sogn uformeent, at lade Ug begrave
paa Hvalsnæs eller Utskaule Kirkegaard. e)atAnnexet^—__ •

Reskr. 5. April 1820.
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.1 t

Gaard Hvalsnæs værende og

4815. Kirkevog betjenes af Præsten til Utskaule hver 4** Hel-

2<T~ApriT ^S^ 3" om Sommeren og hver 5 te om Vinteren, imod at

Præsten Hl Utskaule nyder saavel af Hvalsnæs som Kirke-

vogs Sogn alle lovmæssige præstelige Indtægter, f) at

Annexet Njardvigs Kirke betjenes af Præsten til Kalve-

tjtfrn, imod at han af disse Sogne nyder alle faldende

præstelige Indtægter. — 2) De paa den Os tilhorende

til, Hvalsnæs Kirke hen-
i

lagte 7 Qvilder skulle nedsættes til 3'Va; og skulle disse

3V2 Qvilder stedse forblive ved Gaarden, saaledes, al

Præsten i det Kald 1

, hvortil Hvalsnæs Sogn hSrer, deraf

oppebærer den hele Leie (n natura, og at Opsidderen

paa Gaarden paa egen Regning vedligeholder dem. —
Derefter I eder allerund. have at rette, og Vedkommende

Saadant til Efterretning at tilkjendegive. Befalende &c.

Kjobenhavn den 26. April 1815.

26. April. Kongelig Resolution ang. Tilladelse for Vaj-

senhuset til at oplægge den islandske Bornelær-

Khavn den 26. April 1815.

Cancell. 1. Departem. Forestillinger 1815, Nr. 8. Fogtman

(Algreen-Ussing) VII. 6, 2. H., 106-107. see Canc. Skriv.

29. April 1815.

domsbog.

29. April. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Stiftstivrigheden over Is-

land, ang. Udbetalingsmaaden af Stipendierne ved

Bessastad Skole. Khavn den 29. April 1815. —
Univ. Direct. Copieb. 1815, Nr. 297.

Efter hvad af constilueret Lector J. Johnsen er

forestillet i hosfdlgende af D. Hciiærv. hertil indsendte

og med Deres Anbefaling ledsagede Andragende, kan

') Concepten til Reskriptet har „Sogn" og saaledes Registranten,

Coll. Tid. og Ussing
;
Forestillingen har derimod „Kald";

P. Pétur§son forandrer det folgende „Sogn" til ^Kirke".
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Directionen ikke andet end finde det overeensstemmende 4815.

med den under 20. f. M. udkomne allern. Forordning "7T"T"*T° 29. April.

ang. Pengevæsenets Forandring i Island, at de for Is-
» *

lands lærde Skole reglementerede Stipendier, fra 1. Ja-

nuar 1813 af at regne, overgaae til Rigsbankpenge S. V.

Daler for Daler, altsaa til 60 Rdlr. S. V. for hver Sti-

pendiat, og skulde man derfor tjenstl. anmode Stifts-

ovrigheden om, behageligen at foranstalte, at Vedkom-' *
,

mende erholde det udbetalt, som i Overeensstemmelse

hermed kan for den forbigangne Tid tilkomme dem;

dog at det, som de for bemeldte Tid allerede har oppe-

baaret, deri kommer til Afdrag. — , Den kgl. Direction

for Universitetet og de laerde Skoler den 29. April 1815 *.

i

i

Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi- 29. April.

skoppen over Island, ang. et nyt Oplag af den

islandske Bornelaerdomsbog. Khavn den 29. April

1815. — Canc. 1. Depart. Brevh. 1815, Nr. 799b
.

Deres Hoiærv. har for dette Collegium andraget

paa, at et nyt Oplag af den evangelisk-christelige Borne-

Lærdomsbog for Island snarest maatte besbrges. Efter at

have i denne Anledning brevvexlet med Vedkommende,

har Cancelliet nedlagl allerund. Forestilling angaaende

denne Sag, og deri indstillet: at den kgl. Vaisenhus-

Direction allern. maa forundes Ret til for Vaisenhusets

Regning at besbrge et Oplag paa 5000 Exemplarer af

den evangelisk-christelige Bbrnelærdomsbog paa Island,

»mod at bemeldte Stiftelse for hvert indbundent Exemplar
paa Trykpapir erholder' i Betaling 4 Rigsbankmark, og

at Betalingen for de Exemplarer, som aarligen sælges,

l

) s-D.Skriv.tilRentek.(Copieb.sst.Nr.299)atanvise Skolens ,

Lærere deres Gager fra 1. Januar 1818 i S. V. Daler for

Daler, i Henhold til kgl. Resol. 5. Januar 1813, 11. Marts
s

- A. samt 15. April 1814, i Forhold til deres Gager,
nemlig Lector 500 Rdlr. og 2 Adjunkter hver 360 Rdlr.

1
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4815. Tid efter anden som den udkommer, maa af Stiflsftvrig-

orT^T^M heden i Island indbetales i den kgl. Jordebogskasse
£Q 9 April.

sammesteds, og igjen udbetales den kgl. Vaisenhus-

Direction af den kgl. Zahlkasse her i Staden, samt ende-

ligen, at der, saalænge dette Oplag af Bogen ikke er

udsolgt, ingen ny Udgave af samme maa finde Sted.

Under 26. dennes er herpaa allern. bleven resolveret:

(t
Vi bifalde i det Hele denne Vort Gancellies aller-

underd. Indstilling". — Hvilken allerh. Resolution herved

tjensll. tilmeldes Hr. Stiftamtm. og D. Hbiærv. til be-

hagelig Efterretning. — Del kgl. Danske Cancellie den

29. April 1815 \

\

29. April. Rentekammer-Circulaire til Stiftamtmand Ga-

stenschjold og Amtmand Stephensen, . ang. For-

slag til Indretningen af Capitels-Taxter. Khavn

den 29. April 1815 2
. — Rentek. Isl. Copieb. 1, Nr.

1516-1517.

Af Skrivelse under 10. Junii 1806 vil (Tit.) have

erfaret, hvorledes der blev tænkt paa at indfore en

ny Matrikul for Island, og blev Stiftet (Amtet) i den

Anledning anmodet om, at gjbre Forslag til Capitels-,

Taxten. Denne Sag er bleven standset ved den ud-

brudte uheldige Krig, men da Freden er lilbagevunden,

bliver denne Sag nu igjen at sætte i Bevægelse. Ved

at referere os til Indholden af forommeldte Skrivelse,

maae vi derfor have (Tit.) anmodet om: at ville med

de til Efteraarel retournerende Skibe tilslillé detle Kam :

' mer Deres udfbrlige Forslag til nærmere Approbation

og til Overveielse, samt for at erholde Eensformighed i

' Forslagene, lade vi indslultet følge en Nota over hvad

der ansees nodvendigt at iagttage. Hr. (Tit.) vil befinde,

») s. D. Skrivelse af samme Indhold til den kgl. Vaisenhus

Direction og til Rentekammeret. Brevb. ssh

*) For. 16. Juli 1817.
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at det er sær vigtigt at disse Forsiage ufeilbar indlbbe 4815.

til Efteraaret, da man ikke, uden at have bragt denne 29. April

Punkt i Orden, kan fortfare med Sagens videre Behand-

ling. — Rentekammeret den 29. April 1815 \

Nota. De Regler 2
, som formeentlig blive at iagt-

tage ved Forsiage til Capitels-Taxler for Island, ere:

1) Capilels- Taxters Bestemmelse har til Formaal:

at bestemme med hvad Belob kongelige Skatter ved en

ny Matrikuls Indforelse, saavel som Landskyld og alle

offentlige Præstationer, skal svares i Penge, stigende og

faldende ligesom Pretia rerum, saasom: Fisk, Beder,

Ederdun o. s. v. stige eller falde i Værdie. — 2) Det

var en antagen Bestemmelse, at Gapitels-Taxterne skulde

sættes saavel efter de paa Fisk o. s. v. gjeldende Han-

dels- som Sveite- Priser. Men da Skalters Paabydelse

maa rette sig efter Statens Tarv, eller Trang til Udgif-

ternes Bestridelse, saa vil det være ligegyldigt hvad

enten en hoi eller lav Taxt sættes, da Paabudet der-

efter vil blive flere eller færre Alen af hvert Jordhun-
i

drede. Deraf flyder, at i Hensigt til Skatlcydelsen til

Staten vil del være rettest altid at antage til Maalestok

de altid hbiere værende Handels- end Hrep- eller Sveite-

Priser. Anderledes er det derimod i Hensigt til Capi-

tels-Taxters Bestemmelse for Landskylden, Tienden og

ovrige offentlige Præstationer, da synes det naturligst at

*ægge Hrep- eller Sveite-Priserne til Grund, idet al disse

ere' bestemte i Natura!- Produkter og Capitels- Taxierne

allsaa egentlig her ere Maalestok for vilkaarlige Ydelser,

enten in natura eller i Penge, af Mangel paa Natural-

Produkter. —
• 3) Véd at tage Handelspriserne til Basis

') Rentek. Skriv. s. D. til Amtmand "Thorarensen i Nord-
og Oster-Amtet meddeler, at Kammeret vel har modtaget
hans Forslag til Capitelstaxt for Nord- og Oster-Fjerdingen
med hans Skrivelse 24. Febr. 1808, men at et nyt Forslag
fra ham, som fra c^e andre Amtmænd, nu er nødvendigt.
Copieb. sst. Nr. 1518.

a

) jevnf. Resol. 16. Juli 1817.

9
\
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1815. for Capitels-Taxter til Skatteydelse er at anmærke: Ide

29. April, senere Tider vides Handelen at være fbrt ikke saa meget

efter Penge, som Varer imod Varer. Saaledes vides

f. Ex. i Sonder- Amtet \ Skpd. Platfisk at være ansat

til 40 Rd. D. Cour. Værdib, paa Grund af- all Td.Rugs

Værdie er anseet af 20 Rd. Værdie. Men da det er

notorisk, at een Td. Rug har staaet Kjobmanden for 84

Rd., altsaa med Tillæg af Fragt og bvrige Omkostninger
*

for c. 4 00 Rd., saa bliver i Forhold dertil 1 Skpd. Fiskes

virkelige Værdie c. 200 Rd. og ikke 40 Rd. En saa-

dan ved Tuskhandel antagen Priis kan altsaa ikke lægges
'

til Grund for Capitels-Taxten, men her maa udfindes

og antages den egentlige Værdie, som Fisken gjelder,

betalt med Penge. Det Samme gjelder om de (ivrige

Malrikuls- Species, hvorefter Skat bliver at yde. —
4) Efter de til en ny Matrikul afholdte Taxerings-Proto-

,

koller ere Jordene anSjaaede til Dyrhed efter de trende

Hoved -Species: Fisk, Beder og Ederdun. Til Skats

Ydelse er det derfor, at Capitels-Taxten alene ansættes

paa disse trende Slags Natural-Produkter. Landskylden,

Tienden og ovrige offentlige Præstationer antages der-

imod at være bestemte at ydes i Fisk, eller Fridt, det

er forskjelljge Slags uSkileyrir" som Losbre, og da til- \

lige ved en ny Matrikuls Indførelse er paatænkt, at det

ved Jorders Bortfæstning vil beroe paa Forening imellem

Eier og Leier, hvad Landskyld og i hvilke Ore den

skal svares, saa synes det nbdvendigt, at for disse

Præstationer maa sættes Capilels-Taxt paa alle de „Skil-,

eyrir", som kan ventes antagne, saasom Uld, Tælle,

Uldengods o. s. v., efter de gangbare Hrep- eller Sveite-

Priser. — 5) Det var antaget, at Capitels-Taxterne burde

være saa almindelige som mueligt, nemlig at een og

i
samme Taxt skulde gjelde i det mindste for hver Lan-

1

dets Fjerding; men Hr. Cfraad og Amtm. Thorarensen

* har, ved under 24. Febr. 1808 at indsende Forslag til

e,n Capitels-Taxt, viist, at derved vilde et Syssel komme

i ulige Forhold med et andet, f. Ex. efter daværende Priser
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* å

i Hunevatns Syssel ejeldte en Alen i »Bedeskyld I8V2 1815.

Sk., i Oefjords Syssel derimod kuns 12Vs Sk.; Medium 29. April

heraf, anslaaet til Capitels-Taxt for Norder -Fjerdingen,

blev da 15 Sk., hvoraf flod, at Oefjords Syssel blev,

fremfor Hunevands Syssel, mere bebyrdet med SVsSk.'

pr. Alen, og vice versa Hunevands Syssel lettet. Det

vil derfor beroe paa DHrr. Stift- og Amtmænds nær-

mere Overveielse heri at træffe det nærmere Forhold,

og ved Deres Forslag at motivere denne Sag til videre

Bestemmelse i Rentekammeret, ved at sammenholde

samtlige derom indsendte Forsiage. — 6) Til Observa-

tion anmærkes: at det er vedtaget, at det foregaaende

Aars Priser tjene til Gapitels-Taxtens Ansættelse for det
(

følgende Aar, „og at desaarsag Forslagene altid ufeilbar

maa indsendes med de om Efteraaret retournerende

Skibe, for at Bestemmelsen kan fra Rentekammeret af-

gaae med de til Landet i Foraaret afgaaende Skibe. —
7) Endnu staaer tilbage at betragte, hvad eller hvor-

ledes Capitels-Taxt skal sættes for Qvildeleierne, eller

hvorledes Smorret skal betales, naar det ikke præsteres

in natura. Det simpleste er vel . at sætte Taxt paa

Smorret efter gangbar Sveite-Priis ; men da Jonsbogens

Kjbbebalks XV. Gap. bestemmer, at Smbrmangel skal

erstattes med 1^ Al., d. e. Vi o af Hdr., og saaledes

kunne svares med ethvert Lovbre, saa synes det, at

her kunde antages, at [Leien bliver] Vi o af Koens eller

6 Malkefaars Værdie, da Koen eller 6 Faar ere et Qvilde,

.hvoraf skal svares, og disse hver for sig er 1 Hdr.,

altøaa Gapitels-Taxten for Qvildeleien blive V10 Deel af'

Qvildens Værdie; o: naar antages^ at Qvilders Værdie
er 30 Rd., blev Capitels-Taxten 'for Smbrleien 3 Rd.;

/ eller, om der skulde være Forskjel paa Koens Værdie

imod 6 Faar, da at antage Medium af disse 2 Qvilders

Værdie til Capitels-Taxt. — 8) Til videre Veiledning,

°g tor at opnaae Eensformighed i de forventende For-

siage, anføres her Schemata efter supponerede Priser :
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-4845. A. Capitels-Taxt for Skallers Ydelse:

29. April. 1) Fiskeskylden: Efter hvad foran under 3. § er

meldt, antages 1 Vætt Fisk at være af c. 50 Rd. D.

Cour. Værdie, men den kan variere i det ene Syssel

mod det andet. Forudsat, at der ikke var saa stor

Difference paa Priserne i det ene mod det andet, at

speciellere Taxt, efter hvad under 5. § er meldt, be-

hovedes, bliver Medium at udfinde saaledes, f. Ex.

Handelsprisen var i N. N. Syssel ... 50 Rd. D. Cour.

i N. N. — ... 49 — ^

i 'N.N. — ... 48 Va » —
.

;

i N. N. — ... 48 o —
tilsammen 195VaRd. D. Cour.

giver pr. Medium af 4 ... . 49 Rd. D. Cour.

eller å 6 Vælter, som udgjbr 1 Hdr., 294 Rd. D. Cour.

eJler, Reglen anvendt paa Rigsbankpenge, udfalder til
i

Capitels-Taxt: 1 Hdr. Værdie til 49 Rbd. og pr. Alen

40 Sk. Rigsbankpenge Sblvværdie.

2) Bedeskylden: her maa Medium antages imellem

3 Aars, 2 Aars og 1 Aars Beder, samt efter forskjellige

Priser i forskjellige Sysseler, hvor de ikke differere for

meget, f. Ex.

a) 3 Aars Beder; Medium af Handels-Priserne i flere

Sysseler pr. Slk. 24 Rd. D. Cour.; heraf svare 6 Sikr.

til 1 Hdr., allsaa pr. Hundrede ... 144 Rd. D. Cour.

b) 2 Aars; Middelpriis pr. Stk.

20 Rd. D. Cour., allsaa for 8 a Hdr. 160 » —
c) 1 Aars; Middelpriis pr. Stk.

12 Rd. D. Cour., a 1 2 Sikr. pr. Hdr. 144 » —
tilsammen 448 Rd. D. Cour.

Medium heraf pr. Hdr. bliver til Ca-

pitels-Taxt 149VaRd. D.Cour.

del er pr. Alen 1 Rd. 24 Sk. D. Cour.

og, Reglen appliceret til Rigsbankpenge, giver til Capi-

tels-Taxt pr. Hdr. 25 Rbd., og pr. Alen 20 Sk, Rigsbank-

penge.

i
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3) Ederdun: Her antages pr. Exemp. Medium-Prisen

pr. Pd. renset 36 Rd. D.Cour.

og da 6 Pd. ere antagne tjl'Hdr., saa

bliver Prisen pr. Hdr. 216 »
—

eller pr. Alen 1 Rd. 77 Sk.

Og, Reglen appliceret paa Rigsbankpenge, udfalder

Gapitels -Taxt pr. Hdr. 36 Rbd. og pr. Alen 30 Sk.

Rigsbankpenge. ^

B. Landskylden angaaende: da bliver her, som

under 2. § er anmærket, Hrep- eller Sveite- Prisen at

lægge til Grund m. v., og, efter hvad under 4. § er

meldt, bliver Capitels-Taxt her formeentlig at sætte paa

alle de Lovore eller
lt
Skileyrir", som lade sig tænke at

Eieren i Fremtiden kan ved Forening med Leieren be-

tinge sig i Landskyld. Ligesom og den nu existerende

Landskyld ikke kan forandres for end i Tiden, efter

Matrikulens Indforelse, nye Leilændinger tiltræde.

C. For Tienden og Gvrige offentlige Præstationer

bliver samme Regler at folge som for Landskylden;

dog anmærkes i Henseende til Tiendens Ydelse, om
det ikke var rettest, forsaavidl Ydelsen skeer i Fisk,

Uld eller Ederdun, at her antages et -Medium: af Fisk

mellem Handels-Gading og Madfisk; af Uld imellem den

hvide og den melerte, og af Ederdun mellem den ren-

sede og urensede.

D. Om Qvildeleierne refereres til foranstaaende

7. §.

1815.

29. April

Rentekammer-Circulaire til Stiftamtmanden og 2. Mai.

Amtmændene i Island, ang. Indsendelse af For-

tegnelse over ind- og udforte Varer. Khavn den
2. Mai 1815. —
1521.

Efter at Freden nu er tilbagevendt, og Skibslejlig-

heden nu kan ventes ordentlig, saa maae vi tjenstligst
anmode Hr. (Tit.) om, at indskjærpe Sysselmændene:.

Rentek. Isl. Copieb. 1 , Nr. 1519—



558 Rentek. Cikc. ang. Varetabeller. /

1815. ufeilbar med de hvert Efteraar retoumerende Skibe,

2 Mai
eimver f°r s^ Syssel, at indsende de aarlige Specifica-

tioner: 1) over de indsendte Cargaisoner; 2) over de

udgaaende Retour-Vare; 3) de i Landet gangbare Han-

dels-Priser, saavel paa Cargaison- som Relour-Vårene

;

4) over de ved Skibenes Afgang tilbageværende Be-

holdninger, samt belyde dem, at man vil være opmærk-

som paa, hvem der heri opfylder sine Pligter, og at

de dermed Udeblivende maae derimod vente efter Om-

stændighederne at blive ansete. Saavidt muligt ønskes

tillige Underretning om, hvad der forinden Skibenes

Ankomst var ved Ilandelerne i Behold af Nbdvendigheds-

Vare. — Rentekammeret den 2. Maji 1815.

/ I

27.' Mai. Rentekammer-Skrivelse (il General-Toldkam-

meret, ang. islandske Skibes Fritagelse for Vin-

terhavnepenges Erlæggelse. Khavn den 27. Mai

1815. — Rentek. Isl. Copieb. 1, Nr. 1566.

Hvorvidt den i det kgl. veslindisk-guineiske Rente-

og General-Toldkammers Skrivelse, dat. 25. Febr. sidsti.,

ommeldte kgl. Resolution af 16. Julii 1788, hvorved

- Skibe til og fra Island blive befriede for de paabudne

Vinter- Havnepenge, kan ansees at være tilbagekaldet

ved Plak. af 22. April 1807, maa komme an paa For-

tolkningen af denne Plakats § 1 ;
og da bemeldte Vinter-

Havnepenge, der formeentlig ere en oeconomisk Afgift,

ikkun skulle svares forsaavidt Khavn angaaer, saa kunne

de neppe henregnes blandt de indenlandske Skibsafgif-

ter, som efter samme § skulle erlægges ved Told-

stederne af alle de Skibe, som udgaae til eller ind-

komme fra Island, og skjonnes saaledes ikke, at den

kgl. Resol. af !6. Julii 1788, som desuden har været

delte Kammer aldeles ubekjendt, kan ansees at være

tilbagekaldet, ved sidstnævnte Plakat. Vi formene der-

for, at det i denne Henseende kunde indtil videre have

sit Forblivende ved fornævnte Resolutions Bestemmelse,
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da denne Post kunde blive taget under nærmere Over-

veielse, naar det kommer under Ventilation, om og

hvilke Forandringer der maalte ansees nbdvendige at

bevirke i den islandske Handel og Skibsfart. Hvilket
,

tjenstl. formeldes til Svar paa ovenmeldte Skrivelse. —
Rentekammeret den 27._Maji 1815.

'Il J ,*4 .Cl i* , ' " * » . >_ ^ * É^^S'^Cj

Gancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi- so. Septbr.

skoppen over Island, ang. en eventuel Forening

af Hruna og Reykj ådals Præstekald. Khavn den

30. Septbr.' 1815. — Canc. I. Depart. Brevb. 1815,
1

Nr. 1827.
'

I Anledning af den til dette Gollegium indkomne

og med Hr. Sliftamtm. , og D. Hbiærv.' Erklæring af

16. f. M. forsynede Ansbgning, dat. 23. Januar 1809,

fra Provsten i Arnæs Syssel og Sognepræst til Hruna

Menighed, Hr. Johnsen, om at Reykedals Præstekald

maa henlægges til Hruna Kald, skulde Gancelliet herved

tjenstl. tilmelde Hr. Stiftamtm. og D. Hbiærv. til fornoden

Efterretnings at bemeldte Reykedals Kald ved næste

indtræffende Vacance ikke bor besættes, samt at dette

Gollegium til den Tid forventer Deres Forslag om Maa-

den, hvorpaa bemeldte tvende Præstekald bedst kunne

forenes. — Det kgl. Danske Gancellie den 30. Septbr.

1815.
i

Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi- so. septbr.

skoppen over Island, ang. Degnelfimien ved forrige

Gufunes Hospital. Khavn den 30. Septbr, 1815.
— Canc. 1. Depart. Brevb. 1815, Nr. 1828.

1 Anledning af den hertil indkomne og med Hr.

Stiftamtm/ og D. Hbiærv.' Erklæring af 15. f. M. for-

synede Ansbgning fra, Sognepræsten til Mosfeld bg Gu-
venæs, Hr. Sivertsen, om. at den til .Præstekaldets
Forbedring ved allérh. Reskript af U. Juni 1784 hen-

J
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<8lo. lagte Degneldn ved Guvenæs Hospital, hvilket Hospital

"^7 senere er nedlaet, fremdeles maatte oppebæres af be-
80. Septbr. ° ' 1 1

meldte Sognepræst 1

, skulde dette Collegium herved

tjenstl. tilmelde Hr. Stiftamtm. og D. Hoiærv. til Bekjendt-

gjdrelse for Supplikanten, at det Ansdgte ikke kan fore-

stilles til allern. Bonhbrelse. — Det kongelige Danske

Gancellie den 30. Septembr. 1815.

so. Septbr. Gancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og

skoppen over Island, ang. Inventarii-Qvilder paa

Flato Præstekalds Mensalgaard. Khavn den SO.

Septbr. 1815. — Canc. I. Dep. Brevb. 1815, Nr. 1831.

I en hertil indkommen og med Hr. Stiftamtm." og

D. Hoiærv." Erklæring af 45. f. M. forsynet Ansbgning,

der er dateret 4 4. Januar 180$, har Sognepræsten til

Flato Menighed, Hr. Gudnasen, anholdt om Tilladelse

til, naar han fratræder Kaldet,, at maatte erlægge det

ene paa hans Mensalgaard Miojanes manglende Qvilde

med Penge. — 1 denne Anledning skulde man herved

tjenstligst tilmelde Hr. Stiftamtm. og D. Hoiærv. til for-

noden Efterretning og videre Bekjendtgjorelse for Sup-

plikanten, al da han, ifdlge bemeldte Deres Erklæring,

i Aaret 1808 er forflyttet til et andet Præstekald, og

ved sin Fratrædelse fra Kaldet har erlagt Værdien af

det omhandlede Qvilde til Eftermanden med 6 Rd. D.

Cour., som har været den gangbare Priis for 4 Qvilde,

saa kan del herved have sit Forblivende. — Det kgl.

•Danske Cancellie den 30. Septembr. 1815.

'") Efter at Degnen ved Gufunes Hospital, som aarlig ned

24 Rd. i Liin af den kgl. Kasse, var afgaaet ved Dtuten

i Aaret J782, blev det ved Reskr. 11. Juni 1784 bestemt,

at Degnelbnnen skulde tilfalde den daværende Præst, men

Resol. 18. Septbr. 1793 bestemte Præstens Salair, og ind-

drog Degnetønnen til Fordeel for den kgl. Kasse ved ind-

trædende Vacance i Kaldet.
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Directionen for Universitetet og de lærde 4815.

Skolers Skrivelse til Stiftsøvrigheden over Is- **^gp^r
;

land, ang. Beregning af Godtgjorelse for Skolens

Oeconomus. Khavn den 30. Septbr. 1815. —
Univers. Direct. Brevb. 1815, Nr. 705.

* V

I Henseendettil det ved Stiftsbvrighedens behage-

lige Skrivelse af 17. f. M. hertil indsendte Andragende

fra forhenværende Oeconomus ved Bessestad lærde

Skole i Island, Bjarne Haldorsen, om at den ham til-

lagte Godtgjorelse af 734 Rd. 61 Sk. D. Cour. for det

Tab, han Jhar lidt ved Oeconomiens Forel.se fra I. Ok-

tober 1812 til 15. Maji 1813, maatte ham udbetales

med Rigsbankpenge N. V. Daler for Daler, kan Direc-

tionen ikke Andel, enll aldeles tiltræde den ,af Stifts-

ovrigheden i denne Anledning ytlrede Formening, at de

Kjbbmænd, som have credileret Oeconomus Haldorsen

de hos dem bekomne Vare, ere ubefbiede til at paa-

staaé deres derfor indgivne Regninger betalte enten

med forsvarlige Kjbbmandsvare, eller med Higsbank-

penge Daler for Daler, thi da deres her ommeldte Til-

gbdehavende hos Bjarne Haldorsen hidrbrer fra Vare,

som han til Oeconomiens Fbrelse hos dem har mod-

taget i Tidsrummet fra 1. Oktober 1812 til 15. Maji

1813, hvilket den ene af dem ved en fremlagt Attest

udtrykkeligen har erkjendt, kunne de i alt Fald efter

forordningen af 20. Marts d. A. § 11, cfr. med § 8,

ikkun være berettigede til at paastaae deres hegningers

Belbb omskrevet til Rigsbankpenge Sblvværdie med 40

PGt;, i hvilket Tilfælde det efter § 13 haver Henstand

med Betalingen indtil Mandtalsthingets Holdélsé i 1817,

eller, hvis de strax ville have Betaling, da at lade sig

samme erlægge '

i Rigsbankpenge Navneværdie, efter

det i § 8 bestemte Forhold. — Directionen er derfor

af den Formening; at de forbemeldte 734 Rd. 61 Sk.

D. Cour. maae overgaae til Rigsbankpenge efter 40 pCt,

yu. B. 36
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4815. til 293 Rdlr. 82 Sk., hvorimod det aldeles vil beroe

paa, hvilken Belalingsmaade Creditorerne i Henhold til

Forordn. § J5 maatle vælge, om ovennævnte Sum skal

anvises i Solvværdie, og da forst til Mandtalsthinget

1817, eller i Navneværdie, og da strax udbetales. Men

i begge Tilfælde bliver det en Selvfølge, at de Oeco-

nomus Haldorsen allerede udbetalte 122 Rbd. 42 Sk.

N. V. forst maae komme til Afdrag. — I Overens-

stemmelse hermed har man under Dags Datum anmodet

det kongelige Rentekammer om, at udstede den for-

nødne alternative Anviisning til ovenmeldte Godtgjorelses

Udbetaling . af Bessestad lærde Skoles i 'den kongelige

Jordebogskasse i Island indestaaende Midler. — Dette

undlader man ikke herved tjenstligst at melde til be-

hagelig Underretning og videre Bekjendtgjorelse for

Oeconomus Haldorsen. — Den kongelige Direction for

Universitetet og de lærde Skoler den 30. September

1815 \

ao. Septbr. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Provst Steingrimur Jons-

son paa Odda, ang. Godtgj oreise for anvendte

Bekostninger paa Lectorboligen paa Lambims.

Khavn den 30. September 1815. — Univ. Direct.

Brevb. 1815, Nr. 708.

At Directionen har, med Hensyn til de af Hf.

Provsten i behagelig Skrivelse af 28. Julii d. A. an-

dragne Omstændigheder, bevilget den af Dem ansøgte

Godtgørelse l<or de Omkostninger, De som forhenvæ-

rende Lector Theologiæ ved Bessestad lærde Skole

har i Aarene fra 4805 til 4810 inclusive anvendt til Ved-

*

) s. D. Skrivelse af samme Indhold til Rentekammeret, med

Anmodning om at udfærdige en alternativ Anviisning paa

den bevilgede Sum. Brevb. sst. Nr. 706.
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ligeholdelse af den Dem til Afbenyttelse da overladte 1815.

Gaard Lambhus, hvorfor man, i Henhold hertil, har nnL~T "IT"7
' '30. Septbr.

under D. D. anmodet det kg]. Rentekammer om, af

Skolens i den kongelige Jordebogskasse i Island inde-

staaende Midier at anvise Dem 76 Rd. 36 Sk. N. V..

til hvilken Sum ovennævnte Deres Udgifter ville bliye

at beregne i Overeensstemmelse med det ved Forordn,

af 20. Marts d. A. bestemte Forhold for saadanne For-

dringers Overgang til Rigsbankpenge. — Dette undlader

man ikke herved at tilmelde Ur. Provsten til behagelig

Underretning. Den kongelige Direction for Universitetet

og de lærde Skoler den 30. Septbr. 1815 \

Rentekammer-Circiilaire til den constituerede so. septbr.

Stiftamtmand og Amtmændene i Island, ang.

den engelske ^andels Ophor. Kliavn den 30.

Septbr. 1815. — Rentek. Isl. Copieb. 1, Nr. 1632—1634.

Departementet for de udenlandske Sager har til-

kendegivet os, at Samme, i Anledning af dertil indgivne

Ansøgninger fra Handelshuset Horne & Stackhouse i

Liverpool, om Forlængelse i den ved allerh. Resolution

af 19. August f. A. givne Tilladelse til at handle paa

Island, samt Kjobmændene Tilherington &,AUanson,

°gsaa af Liverpool (hvilke, saavidt Kammeret bekjendt,

ikke for have haft Tilladelse til at drive Handel paa

kland), ligeledes om forlænget Tid til at fortsætte deres

Handel og opgjore deres Anliggende sammesteds

har ved det kongelige danske Gesandtskab i London

ladet Vedkommende tilkjendegive, 'at det Ansogte ikke

bliver bevilget. Hvilket herved tjenstl. communiceres til

Efterretning og behagelig Bekjendtgjbrelse for
[
Byfogden

i

\

') Skriv, til Rentek. s. D. , hvorved det ovennævnte BelBb

anvises udbetalt af Bessastad Skoles Midler. Brevb. sst.

Nr. 707.
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4845. i Reikevig og Sysselmændene i Sonder-Amtet hvilke

SO^Septbr
t'er^os maatte tilkjendegives

,
at da den Handelshuset

Horne & Stackhouse ved ovennævnte allerh. Resolution

givne Tilladelse til at handle paa Island udlober ved

indeværende Aars Udgang, saa bliver det en Selvfblge,

at de Engelskes Handel efter den Tid bliver at behandle

efter Forordningen angaaende den islandske Handel og

Skibsfart, dat. 13. Junii 4787, hvorefter Vedkommende

altsaa i denne Henseende have al rette sig. — Rente-

kammeret den 30. Septbr. 4815.

17. oktbr. Cancellie-Circulaire til samtlige Rigets Bi-

skopper, ang. Ægteskabs Fornyelse. Khavn den

17. Oktbr. 1815. — Dette Circulaire findes ikke at

være sendt til Island, men optages her paa Grund af den deri

indeholdte Bestemmelses almindelige Indhold. — Canc. 2.

Departem. Brevb. 1815, Nr. 3281. Fogtm. (Algreen-Ussing)

VII. 5., 2. H., S. 286-287.

Hans Maj*. Kongen har under 20. f. M. behaget

allern. at resolvere, at for Fremtiden i ethvert Tilfælde,

hvor et ved allerh. Bevilling fuldkommen ophævet Ægte-

skab efter dertil erhvervet Tilladelse skal fornyes, skulle

de Personer, der, efler at være adskilte, ved kongelig

allern. Bevilling, onske atter at leve j Ægteskab sam-

men, for Præsten erklære, at de igjen ville træde i

ægteskabelig Forbindelse, samt stille Forlovere, hvorhos

Præsien endvidere i sil Huns skal holde en Formanings-

tale til dem, uden dog derved al bruge de Formularer

og Skikke, hvilke efter Ritualet skulle finde Sted ved

Vielse, samt at de samme Forholdsregler ligeledes

skulle tages til Folge, naar et ved Dom ophævet

Ægteskab atlraaes fornyet, dog at Gancelliets Resolution

i dette Tilfælde altid forud bor erhverves. — Denne

l

) istedetfor Ordene fra \ staaer i Brevene til Amtmændene:

„Syøselmæadene i det Dem betroede Amt".
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allerh. Resolution skulde Gancclliet herved tjenstligst 1815.

tilmelde Deres Hbiærv. til egen Efterretning og Bekjendt-
17 Oktbr

gjb'relse for Stiftets Præster, uden at noget videre des-

angaaende offentliggjbres. Del kongelige Danske Can-

cellie den 17. Oktober 1815.

Cancellie • Skrivelse til Stiftamtmanden over 21. oktbr.

Island, ang. Indberetninger om criminelle Fanger.

Khavn den 21. Oktobr. 1815 \ — Canc. 8 De-

partem. Brevb. 1815, Nr. 2881.

Cancelliet har modtaget Hr. Stiftamlm«. Indberet-

ning om criminelle Fanger for afvigte Aar, [hvoraf sees,

at der i Rangervalle Syssel under Sonder- Amtet er

forefaldet trende criminelle Sager, af hvilke ikkun den . »

ene er appelleret-. — Men da disse Fortegnelser ikke

ere affattede i Overeensstemmelse med de Schemata,

som af Cancellet under 9. Novbr. 1793 ere tilstillede

Stiftamtmanden og Amtmændene paa Island, saa skulde

man tjenstl. anmode Dem om, for Fremtiden at iagttage

berorte Forskrifter, ligesom De og paa de saaledes ind-

sendende Lister vilde, i Overeensstemmelse med delte

Collegii Circulair- Skrivelse af 14. Junii 1806, anfbre,

naar de over Forbrydere afsagte og uappellerede Domme
ere exequerede. — Det kongelige Danske Cancellie den

Oktober 1815*.

1
*

Canc. Circ. 12. Febr. 1825.
a
) fra [ til Amtmanden i Vester-Amtet : „hvoraf erfares, at

s der fra Myre og Hnappedals Syssel er 9 Personer bleven

tiltalte og dbmte".

') Ligelydende Skrivelse mut. mut. og med den foranfbrte

Afvigelse er under s. D. fra Cancelliet afgaaet til Amt-
manden over Vester-Amtet. — Under s. D. er ligeledes

afgaaet Skrivelse til Amtmanden i Nord- og Oster-Amtet,

hvorved det sidste Moment i den ovenanførte Skrivelse

bliver indskjærpet, nemlig om Execution af Domme. Et

\
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815. Reskript til Biskoppen over Island, artg>

oktbTKirkens ftvilder paa Eyri i SkutilsQord. Khavn

den 25. Oktober 1815. -r- Canc. i. Depart. Registr.

VI, 86b—87 (1815, Nr. 937). Fogtm. (Algreen-Ussing) VII.

6, 2. H., S. 298. '

s

Frederik den Sjette &c. V. G. Vi give dig hermed

lilkjende, at Vi, i Anledning af en af forhenværende

Sognepræst til Eyre paa Vort Land Island, Hr. Helge

Einarsen, derom indgiven Ansbgning, som tillige med

din derover afgivne Betænkning er Os af Vort Danske

Gancellie allerund. foredragen, samt med Hensyn til

Sagens oplyste Omstændigheder, allern. ville have an-

ordnet, at bemeldte JJyre Præstegaards Qyilder skulle

fastsættes til herefter at være 1 Ko og 12 Malkefaar,

samt at fornævnte fra dette Embede entledigede Sogne-

præst, Hr. Helge Einarsen, maa betale de Qvilder, han

ved sin Fratrædelse ikke har tilsvaret, med 72 Rbd. 3

Mk. N. V., som udredes successiv i 3 Aar med 24 Rbd.

1 Mk. aarlig, og udsættes til Fordeel for Kaldet. —
Derefter du dig allerund, haver at rette, og Vedkom-

mende Saadant til Efterretning at tilkjendegive. Befa-

lende <&c. Kjcibenhavn den 25. Oktober 1845.

Novbr. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

ang. Kvennabrekka Kirkes Inventariipenge. Khavn

den 25. Novbr. 1815. — Canc. 1. Depart. Brevb.

1815, <Nr. 2269.

1 Anledning af Deres Hoiærv\ i Skrivelse af 29.

August sidsti. derom gjorte Indstilling, skulde Cancellie't

herved tjenstl. anmode Deres Hoiærv. om, behageligen

almindeligt Canc. Circ. til samtlige Overøvrigheder i Dan-

mark, af s. D. og lignende Indhold findes i Coll. Tid.-

1815, S. 783—734) Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 5, 2.

H., S. 293.



Canc. Skriv. ang. Kvennabrekra Kirke. 567

at ville tilkjendegive Vedkommende, al del bifaldes, at 1815

de Qvennabrecka Kirke i Dale Syssel tilhorende 32 Rd. „r^T/",^ v 25. Novbr.
49 Sk., som ere indkomne for noget bortsolgt over-

flbdigt Inventarium, maa overlades Præsten i Kaldet til

Hjælp til Kirkens Istandsættelse. Det kongelige Danske

Cancellie den 25. Novbr. 1815.

Kongelig Resolution ang. Bemyndigelse for 13. Decim

Cancelliet at give Adoptions-Bevillinger ad man-

datum. Khavn den 13. December 1815. —
Hvorved en Mand. af Holbeks Amt, der ingen Livsaryinger

havde, bevilges at adoptere sin Kones 5 Bbrn, som hun havde

førend de kom i Ægteskab sammen, saaledes at de maae fore

han6 Navn og træde i Arv efter ham som ægte Bbrn. -

Canc. 2. Depart. FortBtill. 1815, Nr. 179. Coll. Tid. 1815,

S. 809. Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 5, 2. H., S. 351—352.

Vi forunde allern. N. N. Tilladelse til at adoptere

de af hans Hustru i foregaaende Ægteskab fbdte 5 Bbrn,

saaledes at de maae fore hans Navn og træde i Arv

efter ham som ægte Bbrn. — Derhos bemyndige Vi

allern. Vort Danske Cancellie til ad mandatum at ud-

færdige Bevillinger af lige Indhold og Virkning i alle

de Tilfælde, hvor der ei er Livsarvinger, dog saaledes,

.
at deslige Bevillinger ikke strække sig videre end til ,

Disposition af Adoptantens Eiendomme, men ikke over

Grevskaber, Baronier og Stamhuse. Kjobenhavn den.

1 3; December 1815.

i

Cancellie - Plakat om at Lovbudene angaaende <816.

Fatalia appellationis ere uanvendelige paa Justits- 2X7a^.
sager. Khavn den 25. Januar 1810. - Publiceret

ved Landsoverretten i Island den 1. Juli 1816, og i Synodal-

forsamlingen i Reykjavik 1816. — Med Hensyn til denne Pla-

kats Gyldighed for Island jevnf. ellers Canc. Skriv. 28. Aug.

1830. - Canc. 2. Dep. Reg. XVII, 21-22b (1816, Nr. 96).

Original -Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1816, S. 8;
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5R8 Ganc. Plak. ang. Fatau a appeixationis.

1816. Schou XVII, 449. Colleg. Tid. for 1816, S. 73-77 (med

- .»^ ^ -Motiver, men iovrigt henfbrt til 26. Januar; i Oversigten S.

25. Januar. xxvn rigtig til den 25.).
9

Plakat om at Lovbudene angaaende Fatalia appel-

lationis for Fremtiden skulle være uanvendelige paa

; Juslitssager.
, ,

Det har under 10. d. M. behaget Hans Majestæt

Kongen allern. at resolvere saaledes:

„Vi ville allern. have fastsat, at de Bestemmelser,
'

som Loven og Anordningerne indeholde om fatalia

appellationis, skulle for Fremtiden være uanvendelige i

Justitssager". — Hvilket herved kundgjbres, til alle Ved-

kommendes Efterretning og allerund. Efterlevelse. —
Det kongelige Danske Cancellie den 25. Januarii 1816.

i. Febr. Rigsbankens Bekjendtgj oreise om Penge-Coursen.

Khavn den 1. Februar 1816. — Denne Bekjendt-

gjtfrelse skulde ifolge For. 20. Marts 1815 g 3 gjelde i Island

/ fra 1. August 1816 til 1. August 1817. — Publiceret ved Lands-

overretten den 1. Juli 1816 og i Synodalforsamlingen i Reykja-

vik 1816. — Original-Aftryk paa et Halvark i Patent-Format.

Coll. Tid. 1816, S. 148.

At den Cours af Rigsbanksedler mod virkeligt Sblv,

hvorefter alle i Rigsbankdaler Sblvværdie anordnede

eller betingede Betalinger og Præstationer skulle er-

lægges, fremdeles indtil videre forbliver 375, vorder

fra Bankens Side herved kundgjort. — Bigsbanken den

1. Februar 1816.

/ '

t

*. Febr. Kongelig Bekjendtgj oreise ang. Finantsbesty-

reisen samt Forandring i Collegierne m. v. Khavn

den 9. Februar 1816. — Publiceret ved Landsover-

retten i Island den 1. Juli 1816, samt i Synodalforsamlingen i

Reykjavik i Juli s. A. — Canc. 2. Dep. Registr. XVII, 32b (1816,

Nr. 158»). Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1816,
9
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S. 15—16; Schou XVII, 455—458. Coll. Tid. for 1816, S. 1816.

121-125. 9. Febr.

Kongelig Bekjendtgjorelse
,

angaaende Finants-

bestyrelsen for Fremtiden, saml det vestindisk-guineiske

Rente- og General-Toldkammers og General-Land-Oeco-

nomie- og Commerce-Collegiets Forening til eet Colle-

gium, med mere.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V. Efter den gjen-

erholdne Fred have Vi anseet det for en af de tørste

Gjenstande for Vor landsfaderlige Omhu, at soge Mid-

ler, hvorved Vore Finantsers Tilstand kan, uden nye

Byrder for Vore troc og kjære Undersaaltcr, forbedres

og den mueligste Orden tilveiebringes i denne vigtige*

Statsbestyrelses-Green. — Forst og fremmest have Vi

derved haft for Oie, at sætte Finantserne i Stand til

at fyldestgjbre de paa samme hvilende Forpligtelser,

saavel i Henseende til endeel uafgjorte Fordringers

Afgjorelse, som i Henseende til ordentlig og noiagtig

Betaling af Renter, og Afdrag paa den almindelige

Statsgjeld. Vi have derfor allern. besluttet, at saa

mange af Vore aarlige Statsindtægter, som dertil be-

hcWes, skulle forlods henlægges til Renternes Betaling;

og derhos, ved Siden af den efter Placat af 8. Julii

H85 oprettede synkende Fond, bestemt en aarlig Sum
a * 1,500,000 Mark Hamborger Banko af Statsindlæglerne

til Afbetaling paa Gjelden, foruden hvad, ved Vor Fun-

dation for Rigsbanken af 5. Januarii 1813 og senere

af Os skete Bestemmelser, allerede i samme Oiemed
er fastsat. Og Vi ville allern., at alle de saaledes til

Renter og Afdrag bestemte Indtægter skulle forvaltes

særskilt fra den almindelige Finantsbestyrelse ,
og ind-

betales i dertil opretlede egne Kasser, for at forebygge
al Sammenblanding af samme med de bvrige Stats-

indtægter. — Fremdeles have Vi allern. besluttet af

disse sidste at bestemme en vis aarlig Sum for hver
af Vore Militair-Etater; een ligeledes for hver af Civil-
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4816, fetatens forskjellige Forvaltnings-tirene^ og een til over-

9. Fcbr. ordentlige Udgifters Bestridelse. Og end videre ville

Vi af Vore Finantser allern. fastsætte en vis aarlig

/ Sum, som, tillige med de til Pensiojjer hidtil bestemte

Postintrader, skal udgjore en almindelig Pensions-Kasse,

hvoraf for Eftertiden Pensioner og Vartpenge, for saavidt

de henhore til Udredelse af Stalsindlægterne, alene skulle

kunne bevilges. — Ved Bestemmelsen i ovenmeldte

Henseender af visse aarlige Summer, som af vedkom-

mende Vore Gollegier og Departementer ingensinde

maae overskrides, og ved faste Grundsætningers nbie

Iagttagelse i Finants-Bestyrelsen, vil den fornbdne Lige-

vægt tilvejebringes imellem Statens aarlige Indtægter

og Udgifter, — Med Hensyn til forestaaende Vore Be-

slutninger, samt da Vi, baade efter Sagens Natur og

efter hvad Erfaring har viist i de ældre Tider med

Nytte at have fundet Sted, tillige skjonne det hensigts-

svarende at sætte den almindelise Finantsbestvrelse i

nbiere Forbindelse med Vort Bentekammer, have Vi

derhos allern. udnævnt:

-I) samtlige Deputerede i Vort Rentekammer, under

Vor Finantsministers Forsæde, tillige til Deputerede for

Finantserne i Forening med andre dertil af Os beskik-

kede Mænd, under hvilken Finants-Deputation skal hen-

hore Finantsbestyrelsen i Almindelighed, med Undtagelse

af Statsgjeldsvæsenet og det fremtidige Pensionsvæsen;

— 2) en Dircction for Statsgjelden og den synkende

, Fond, under hvilken Direction Vi have henlagt Besty-

reisen af bemeldte Fond, af de Indtægter, hvilke Vi,

som forberftrl, icivrigt have bestemt til Statsgjeldens

Forrentning og Afbetaling, samt af Alt, hvad ellers

vedkommer Statsgjelden; og — 3) en almindelig Pen-

sions-Kasse-Direction, hvorunder er henlagt Bestyrelsen

af den almindelige Pensions-Kasse og alle de Sager,

som belræffe Pensioner og Vartpenge af samme; —

-

hvorimod Vi allern. have fundet for godt strax at op-

hæve:
>
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å) VoN Fihanls * Collegium ; — b) Vor Finants- 1816

kasse-Direction ;
— c) Vor Postkasse-PenSions-Direction ; 9. Febr.

— og efterhaanden, som de i saa Henseende forntfdne

Forberedelser ske*: — d) Vor Administration for den

synkende Fond ; — e) Vor Skatkammer-Administration;

— f) Directionen for Vor Creditkasse, af hvilken Kasse

for Fremtiden ingen nve Laan skulle tilstaaes, men blot

saadanne Laan udbetales, hvorom Vedkommende i Vort

Rige Danmark og i Vore Herlugdomme Slesvig og Hol-

steen allerede have erholdt specielt Ltfvtc; — g) Vor

Direction for den vestindiske Gjelds Liqvidation;. —
h) Directionen for Vor vestindiske Handel, hvilken Hafr

del, saasnart Omstændighederne tilladé det^ skal op-

hore; — i) Coipmissionen for deft grønlandske og fær-

iske Hanclel; og — k) den islandske og finmarkske

Handels- Realisations -Commission. — Endvidere have

Vi allern. fundet for godt at forene Vort vestindisk-

guineiske Rente- og General -Toldkammer og Vort Ge-

neral-Land-Oeconomie- og Commerce-Collegium til eet

Collegium, under Navn af General -Toldkammer- og

Commerce-Collegium. Tillige have Vi derunder henlagt

de Forretninger, som have været overdragne Vor Canal-,

Havne- og Fyr-Direction, hvilken Vi desaarsag have

ophævet. Af de Vort General- Land -Oeconomie- og

Commerce-Collegium hidtil anbetroede Sager afgives -

derimod1

Brandforsikkrings- Sagerne til Vore Cancellier,

°g Sagerne angaaende Fiskerierne og Farve- samt andre

Handelsplanters Dyrkning til Vort Rentekammer, under

hvilket Vi for Resten fra det ophævede Finants-Collegio

og ovrige nævnte, i Forbindelse med Finanlsvæsenet

staaende, Directioner og Commissioner have henlagt

Sagerne angaaende Spillekort; Sagerne angaaende Ef-

tergivelse af Rang- og Procentskat, elier Dilation dermed

;

Bestyrelsen af Tallotterierne; samt den grbnlandske og
færoeske Handels-Commissions-Forretninger. - Hvorefter
de Vedkommende kunne vide sig allerund. at rette. -
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4816. Skrevet i Vor kongelige Residentsstad Kjobenhavn den

9. Februarii 1816 1 -

i7. Fcbr. Cancellie • Circulaire til samdige Biskopper,

ang. Anmeldelser om dfidfodte Born. Khavn den

17. Februar 1816. — Skjøndt dette Circulaire vel næppe

kan have været bestemt for Island, findes det dog at være

sendt derhen, og bekjendtgjort i Synodalforsamlingen i Reykja-

vik i Juli 1816. — Canc. 8, Depart. Brevb. 1816, Nr. 422

(Datum 17. Februar) $
jevnf. 2. Depart. Brevb. 1816, Nr. 501

(Datum 15. Februar). Fogtm. (Algreen-Ussing) VIL 6, 1. H.,

S. 86 (med Datum 15. Februar).,

Da det er fundet hensigtsmæssigt, at det for Frem-

- tiden gjøres Præsterne til Pligt, naar det Tilfælde ind-

træffer, at et dødfødt Barn befindes at være tilfoiet

Skade paa Legemet, strax at anmelde saadant til

vedkommende Physikus, eller det kongelige Sund-

heds-CoIIegium, for at den behørige Undersøgelse be-

timeligen kan vorde foranstaltet, saa skulde man tjenstK

anmode (Tit.), behageligen at ville tilkjendegive Præ-

sterne i N. N. Stift det Fornødne i saa Henseende. —
Det kongelige Danske Cancellie den 17. Februar 1816 2

.

') I Reskripter til de Deputerede for Finantserne, til Rente-

kammeret, samt til begge Cancellierne og flere Collegier,.

af s. D., findes de udførligere Bestemmelser om Gjennem-

førelsen af de i ovenanførte Bekjendtgjørelse antydede

Forandringer. Disse Reskripter findes i Canc. 2. Depart.

Registr. XVII, 86—126(1816, Nr. 158 A- 6, og a—c) og

for en Deel trykte hos Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 6,

1. H., Si 53-81.
2
) Ved Canc. Circ. af samme Datum til samtlige Overøvrig-

heder i Danmark sendes dem en trykt Anviisning til at

oplive skindode Børn, til Uddeling blandt Jordemødrene

og andre Koner, som i Nødstilfælde betjene Barselkoner

[Canc. 3. Depart. Brevb. 1816, Nr. 421 3
Fogtm. (Algreen-

Ussing) sst. ogsaa med Datum 15. Febr., ligesom i Canc.

2. Depart. Brevb. 1816, Nr. 501]. Dette Circulaire synes

ikke at være sendt til Island, ligesaa lidt som den dermed

følgende Anviisning.
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Cancellie-Skriyeise til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. Udlæggelse af Brugs-^^^
jord til Præster. Khavn den 17. Februar 1816.

-~ Bekjendtgjort i Synodalforsamlmgen i Reykjavik 1816. —
Canc. 1. Depart. Brevb. 1816, Nr. .375. Fogtm. (Algreen-

Ussing) VII. 6, 1. H., S. 87-88.

Sysselmanden over Kangervalle Syssel paa Island

Cancellieraad Thorarensen har i en til Gancelliet ind-

kommen Forestilling, hvorover lir. Stiftamtmand og Deres

Hoiærv. under 9. Januarii og 17. August f. A. have

afgivet Betænkning, andraget paa, at det maatte paa-

lægges Præsterne i de Sogne der paa Landet, til hvilke

ikke findes bestemte Mensalgaarde, at tage Bopæl paa

de Gaarde, der engang ere bestemte til Præsteboliger.

Efter i denne Anledning at have brevvexlet med

det kongelige Bentekammer, skulde Gancelliet herved

tilmelde Hr. Stiftamtm. og Deres Hoiærv. til forneden

Efterretning og Bekjendtgjorelse for Vedkommende, at

da det ved allerh. Beskr. af 18. April 1761 er bestemt,

at det i Almindelighed maa være de Præster der paa

Landet, som ikke selv eie nogen Jord i Sognet at boe

paa, tilladt, ved Herredsprovsten
,
Sysselmanden og

tvende redelige Mænd al udvælge sig en Jord lilBeboelse,

naar samme enten ikke af Eieren, Sysselmanden, eller

af den der i over 20 Aar har besiddet den og holdet

Gparden i god Stand, bliver beboet, eller Nogen der-

med er beneficeret, saa er det heraf en Selvfolge, at

Herredsprovsten og Sysselmanden i de Sogne, hvor

saadan en Jord allerede er udlagt til Præstebolig, ere

fritagne for at indrømme Præsten en anden Brugsjord,
i 1

saalænge den engang udlagte Gaard ikke ved Fjeld-

skred. Sneefog, Elvebrud elleT andre ulykkelige; og

uafværgelige Tilfælde betydelig er forværret, og til-

kommer Sognepræsterne Mand efter Mand Bygselret til

en saaledes til Præstebolig udlagt Gaard, naar de iov-

rigt opfylde alle de en Leilænding paaliggende Pligter.
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4816. Dog kan det ikke formenes en Sognepræst, naar han

i7~¥ébr.
^nc'er det passende, enten at indlogere sig hos en af

Sognefolkene, eller at faae sig en anden beleilig be-

liggende Gaard i Sognet tilbygslet, dog uden at han

derlil kan fordre Nerredsprovstens eller Sysselmandens

Assistence og falder i delte Tilfælde den til Præste-

- bolig udlagte Gaards Bygselret tilbage til Gaardens

rette Eier, der dog ikkun kan bortbygsle Gaarden paa

- visse Aaremaal, paa det at det stedse kan staae en ny

s Præst aabent at tiltræde Bygselen, saafremt han maatte

attraae det. Det kongelige Danske Cancellie den 17.

Februarii 1816.

>

28. Febr. Reskript til Islands Stiftamtmand, ang. For-

andring i Thingsognenes Inddeling i Guldbringe

Syssel. Khavn den -23. Februar 1816. -
Canc. 3. Depart. Registr. VI, 833* (1816, Nr. 167). Fogtin.

(Algreen-Ussing) VII. 6, 1. H., S. 91.

Frederik den Sjette <&c. V. S. B. Vi give dig her-

ved tilkjende, at Vi, efter Sysselmanden for Guldbringe

og Kjose Sysler i Vort Land Island, Haldor Thorgrim-

sens, derom allerund. gjorte Forestilling, allern. have

bevilget, at Thingsognene Grindevig og Byaskjær inden

Guldbringe Syssel herefter skal være forenede med
Kalvatjorn Thingsogn inden samme Syssel, og at Thing-

stedet for disse tvende forenede Thingsogne skal være

lndre-Njardvig inden Strnnde-IAep, ligesom Vi ogsaa ville,

at Thingsognene Hauseslad inden Guldbringe Syssel og

Varmaae inden Kjose Syssel skulle herefter kaldes, det

tørste Gar(tø, og det sidste Laugefells (= Lågafells) Thing-

sogn. — Derefter du dig allerund. haver at rette, og

Vedkommende Saadaut til Efterretning at tilkjendegive.

Befalende &c. KjObenhavn den 23. Februarii 1810.

[ad mandatum].

- - •
' - * V?
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Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden og 1816.

Amtmændene i Island, ang. Publication af en 24. Febr.,

Plakat om Ophævelse af Leiermaals-Boder. Khavn

den 24. Februar 1816. — Foranlediget ved Fore-

spOrgsel fra Amtmanden i Vester -Amtet, da de ved Reskr.

25. Julii 1808 Sagefaldskasserne tillagte Leiermaals-Beder ikke

havde af Sysselmændene i Amtet været beregnede Kasserne til

Indtægt i Aaret 1 8 14-1 5, i hvilken Henseende de paaberaabte dem

Plak. 12. Juni 1812, men denne havde ikke været sendt til /

den „verdslige Ovrighed i Vester-Amtet , hvorfor der muligen

er Tvivl hos Vedkommende , om den og btSr strække sig til

Island". — Canc. 3. Depart. Brevb. 1816, Nr. 509. Fogtm.

(Algreen-Ussing) VIL 6, 1. H., S. 96.

Ved herved M tilstille (Tit.) nogle Exemplarer af

Plakaten af 12. Junii 1812, om Ophævelsen af Leier-

maals-Boder, skulde man tjenstligst anmode Dem, at

foranstalte samme læst ved Retterne i Deres Amt, da

den ogsaa er gjeldende for Island. Det kgl. Danske

Cancellie den 24. Februarii 1816.

Cancellie • Skrivelse til Stiftamtmanden og 24
-
Febr.

Amtmændene i Island ,
ang. Transport af is-

landske Fanger. Khavn den 24. Februar 1816.

t Canc. 8. Depart. Brevb. 1816, Nr. 508. Fogtm. (Algreen-

Ussing) VII. 6, 1. H.i S. 91—92.

1 Anledning af en til Cancelliet fra Islands Stift

indkommen Forespørgsel om, hvilke Tvangsmidler der

kunne bruges, naar de fra Island relournerede Skippere

modtvilligen nægte at modtage de Maleficantere, der

skulle oversendes fra Island , for at arbeide i de her-

værende Straffe-Indretninger, skulde man, efter herom

at have fort Brevvexling med det kongelige Uentekam-
„

mer, tjenstl. tilmelde (Tit.) til videre Iagttagelse og For-

anstaltning, at, da Forordningen om den islandske Handel

og Skibsfart af 13. Junii 1787, I. Cap. § 21, sammen-

, holdt med aJlerh. Resolution af 17. April 1789, befaler,
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1816. at enhver Skipper, som afgaaer fra de islandske Havne,

skal efter Ovrighedens nærmere Ordre være pligtig til

at modtage Breve og Personer, og være ansvarlig for

sammes Aflevering efter Ordre paa det Sted, hvor han

efter Rhederens Instruction retournerer, saa maae Over-

øvrighederne i Island ansees berettigede til Anvendelsen

af ethvert passende Tvangsmiddel, f. Ex. ved at lægge

Beslag paa Seilene eller Roret, for at forhindre Skibets

Afseiling indtil Arrestanterne modtages, for derved at

sikkre sammes Oversendelse. Det kongelige Danske

Gancellie den 24. Februarii 4 846 1
.

24. Febr. Rentekammer - Skrivelse til Justitsraad lsleif

Einarsson, constit. Stiftamtmand og Amtmand

over Sonder- Amtet, ang. Forstrandsretten paa

de forhenværende Skalholtske Godser. Khavn den

24. Februar 181 G. — Rentek. Isl. Copieb. 1, Nr. 1746.

Ved behagelige Skrivelse, dat. 19. August f. A., har

Hr. Justitsr. indsendt Forespbrgseler fra forhenværende

Sysselmand i Arnæs Syssel, Cancellieraad Finsen og

Præst Jacob Arnesen, angaaende om de, som Eiere af

adskillige forrige Skalholts Bispestol tilhorende men nu

bortsolgte Gaarde, ere berettigede til det Vraggods,

som inddriver paa diSse Gaardes Forstrande, eller i

modsat Fald det er at ansee under de kongelige Ret-

tigheder, som tilfalde Sysselmændene m. m. — I denne

Anledning skulde Vi, til Svar og videre behagelig Be-

kjendtgjorelse for Cancellieraad Finsen og Præst Arne-

sen, tjenstlig melde, at Vi, i Henhold til Vores Skrivelse,

dateret 9. Maji 1812, til Amtmand Castenschjold, for-

mene, at det omhandlede Vraggods, ifdlge Auctions-

Condilionerne ved Bortsælgelsen af forrige Skalholts

Bispestols Jordegods, maa tilhore dem, der ere blevne

Eiere af bemeldte Bispestols bortsolgte Gaarde. Dog

»} Communication til Rentek. s.D. Canc. Brevb. 1816, Nr. 459.
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fblger det af sig selv, at det er Vedkommende uformeent, 1846.
'

at lade de om Ejendomsretten til oftnævnte Vragsods ^T^TTr24. Febr.
opstaaende Tvistigheder afgjbre ved Lands Lov og Ret.

Rentekammeret den 24. Februarij 1816.

Kongelig Resolution ang. Grev Knuths Reise 27. Febr.

til Island. Khavn den 27. Februar 1816*. —
I Anledning af Rentekammerets Forestilling 13. Februar, hvori

bemærkes, at da Etatsraad og Committeret Jensen, under hvis

Fag i Rentekammeret de islandske og færbeske Sager hbrte,

nu var aldrende, ansaaes det af Vigtighed at have en ung

duelig Mand , der vilde lægge sig efter at lære disse Sager at

kjendej Auscultant i Rentekammeret Hans Schack Grev Knuth

havde Lyst til at-gaae ind i dette Fag, men Kammeret ansaae

det for nb'dvendigt, at han, for at kjende det Locale, maatte

reise for det fbrste til Island, og maaskee siden til Færøerne.

Reisen i Island anslaaes til l
1

/« Aar. For at give ham mere

Anseelse paa Reisen foreslaaes at udnævne ham til Commitr

teret i Rentekammeret. — Rentek. Norske Relat. og Resol.

Prot. 1816. A., Nr. 75.

Vi ville allern. have Auscultant i Vort Rentekammer

Grev Knuth befalet at foretage en Reise til Island, for

at forskaffe sig Kundskab om det Locale og Forfatnin-

gen i Landet, saaledes at det overlades til ham enten

at- gjbre Reisen for een Gang paa \ Va Aar, eller i 2 Aar

efter hinanden at reise op til og ned fra Landet og

opholde sig der i disse 2 Aars Sommere. Derhos bi-

falde Vi allern., at ham efter Regning maa godtgjbres

af Vor Kasse de Omkostninger, som Reisen eller Rei-

serne i det Hele foraarsage ham. Ligeledes ville Vi

have Grev Knuth fra denne Vor Resolutions Dato allern. '/ 1

udnævnt til Committeret i Vort Rentekammer, dog, indtil

Vacance indtræffer, uden Fag og Gage. Kjdbenhavn
den 27. Februar 1816*

y
) Canc. Skriv. 4. Mai 1816.

2

) Communication til Stiftamtmanden og Amtmændene i Is-
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4816. Cancellie • Skrivelse til Etatsraad Magnus
2. Marts.

g{tephenseii ,
ang. Salget af et Oplag af den is-

landske Borne-Lærdomsbog. Khavn den 2. Marts

1816 i. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1816, Nr. 502*.

I

Cancelliet har brevvexlet med den kongelige Vai-

senhus-Direction, belræffende den af Hr. Etatsraad hertil

indgivne Forestilling, hvori De andrager paa, at det is-

landske Landoplysnings-Selskab maalte, imod successiv

Betaling, overdrages det af Vaisenhuset ifolge allerh.

Resolution/af 26. April f. A. besbrgede Oplag af den

islandske evangelisk -christelige Bomclærdomsbog, og

fra bemeldte Direclion har man nu imodlaget en Skri-

velse, hvori ytlres, at Direclionen er villig til at over-

drage bemeldte Landoplysnings -Selskab det af Vaisen-
I

huset foranstaltede Oplag af Lærebogen paa 5,000 Ex-

emplarer imod Hr. Elalsraads Caution for Betalingen,

saaledes, at Vaisenhuset godlgjores 24 Rbsk. N. V. for

hvert Exemplar i raa Materie, hvorved udkommer en

Sum af 1250 Rbd. N. V., som maalte betales Stiftelsen

i trende Terminer, nemlig ll.Junii 1810, 1817 og 1818,

hver Gang med 1
a Part, eller 416 Rbd. 4 Mk., hvorved

Vaisenhuset blot erholder et Overskud af 148 Rbd. 3 Mk.,

der ikke kan betragtes som nogen egentlig Fordeel, da

Capitalen henstaaer i Oplaget uden Renter. Directionen

har derhos yttret, at Udsalgsprisen formentligen ikke

bbr overstige 4 Rbmk. for Exemplaret, som, naar Ind-

bindingen, 10 Rbsk. pr. Exemplar, fradrages, saavel

som Emballage, Transport m. m., omtrent 4 Rbsk, for

Exemplaret, giver Selsftabet et reent Overskud af 1 Mk.

land, „til Efterretning, med Anmodning om, at meddele

Grev Knuth den ved Reisens Udfbrelse muligen behbvende

Assistence, og derhos tilkjendegive Embedsmændene det

• Fombdne", i Rentek. Circul. 7. Mai 1816. — Rentek. Isl.

Copieb. 1, Nr. 1863-1855.

'} Canc. Skriv. 0. Marts 1816.
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10 Sk. for Stykket, eller 1354 Rbd. 1 Mk. N. V. — 1816.

Ved at underrette Hr. Etalsraad herom, skulde Cancél-.... 2 « Marts,
liet tjenstligst udbede sig Deres Erklæring meddeelt,

om Hr. Elatsr. maatte onske, paa det islandske Land-

oplysnings-Selskabs Vegne, at afkjobe Vaisenbuset be-

rbrte Oplag af Lærebogen paa de ovenanforte Vilkaar.

Det kongelige Danske Cancellie den 9. Marts 1816.

Gommissorium for Conferentsraad Worm- 5
- Marts,

skjold m. FL, ang. Undersogelse af de islandske

Handelsforholde. Khavn den 5. Marts 1816 \

— Rentekamm. Exped. Prot. 51, Nr. 72, S. 59— 60. —
Commissoriet er foranlediget ved Kongens Tilkjendegivelse

til Rentekammerets Præsident om, at en Commission skulde

nedsættes til at overlægge om den islandske Handels Frigivelse

m. m., og en derpaa grundet Forestilling, fra Rentekammeret

1, Marts 1816, hvorved Commissoriet forelægges til Kongens

Underskrift. Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1816, A. Nr. 81;

jevnf. Coll. Tid. 1816, S. 620.

Frederik den Sjette &c. V. S. B. Da Vi aliern.

have fundet for godt at udnævne eder, Os elskelige

Peder Wormskjold, Comm* af Dannebr. og Dannebrogsm.,

Vor Conferentsraad og Deputeret i Vort Rentekammer

samt for Vore Finantser; Adam Wilhelm Greve af Moltke,

R. af D., Vor Kammerherre og Deputeret i Vort Rente-

kammer samt for Vore Finantser og Medlem af Vor

Direction for Statsgjelden og den synkende Fond; An-

ders Sandbe Orsted, R. af D. og Dbrm., Vor virkelige

Etatsraad og Deputeret i Vort Danske Cancellie; Ernst

Philip Kirstein, R. af Dbr., Vor virkelige Etatsraad og

Deputeret i Vort General -Toldkammer og Commerce-
Collegium; Hans Jensen, Vor virkelige Etatsraad og

Gommitteret i Vort Rentekammer, samt Christian Fre-

$ Por
- H. Septbr. 1816.
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1816. drig Berner, Vor virkelige Etatsraad og Deputeret i

5. Marts. Vort Danske Cancellie, til at træde sammen i en Com-

mission, for at tage under Overveielse og igjennem

Vort Rentekammer at nedlægse allerund. Forslas om:

1) under hvilke Betingelser den islandske Handel

kunde aldeles frigives; — 2) om en Told -Indretning

ved denne Frigivelse kunde finde Sted; og — 3) om
' og hvilken Forandring der kunde træffes i de forskjel-

lige Dele af den offentlige Administration i Island, i

Særdeleshed for saavidt de staae i Forbindelse med

den islandske Flandel; dog at denne Punkt foretages

for sig, og uden at 'opholde Forslagene, som efter Nr.

v 1 og 2 skulle afgives. — Saa gives eder saadant her-

med tilkjende, og have I derhos ligeledes igjennem

Vort Renlekammer at indkomme med særskilt allerund.

Forslag til den færdeske Handels bedre Indretning.

— Thi er det Vor allern. Villie og Befaling, at l saa-

snart muligt begynde og fuldende eders Forhandlinger

i ovenmeldte Henseende, ligesom Vi og ville have eder

bemyndigede til at kalde Os elskelig Magnus Stephen-

sen, Vor virkelige Etatsraad og Justitiarius i Vor Lands-

overret i Island, eller hvilke -Andre, som her maatte

være tilstede og som kjende Island, for med dem at

raadfore eder. Og have Vi udnævnt Bjarne Thorstein-

son, Fuldmægtig i Vort Rentekammers islandske og

bornholmske Comptoir, til at være eders Secretair. —
Dermed skeer Vor Villie. Befalende eder Gud. Skrevet

i Vor kgl. Residcntsstad Kjobenhavn den 5. Martii 1816.

Under Vor kongelige Haand og Segl.

< * Frederik R.

Mbsting.

v. Essen. Vorndran.

Schifter.
^ aJB

. Marts. Cancellie-Skrivelse til den kongel. Vaisenhus-

Direction, ang. Salget af et Oplag af den islandske
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Bornelærdomsbog. Khavn den 5. Marts 1816. — 1816.

s Canc. l.Depart. Brevb. 1816, Nr. 529 (med Datum u2. Marts" 5 Marts,

saavel i Brevbogen selv, som sammes Register, hvorimod Con-

cepten har u5. Marts", der ogsaa staaer ved Brevene baade ,

fcJr og efter i Brevbogen).

Efter at have imodtaget den kongelige Vaisenhus- \

Directions ærede Skrivelse af 20. f. M., betræffende

den hertil indkomne Forestilling fra, Etatsraad og Justi-

tiarius i den islandske Landsoverret, Stephensen, hvori

han, som Directeur for det islandske Landoplysnings-

Selskab, anholder, at bemeldte Selskab maatte, imod

successiv Betaling, overdrages detnaf Vaisenhuset, ifolge

allerh. Resolution af 26. April f. A., besbrgede Oplag >

af den islandske evangelisk -chrislelige Bornelærdoms-

bog: tilskrev Gancelliet bemeldte Etatsraad Stephensen,

om han maatte bnske, paa Selskabets Vegne, at tilfor-

handle sig berorte Oplag af Lærebogen paa de af den

kgl. VaisenhusrDirection i ovenanforte Skrivelse nævnte

Vilkaar, hvorpaa han i Skrivelse til detle Collcgium har

erk\æret sig villig til at indgaae disse Vilkaar; dog har

han begjært, at Betalings -Terminen maalte bestemmes

til 11. Decbr. Termin hvert Aar, istedetfor til 11. Junii

Termiiy og som Grunde for dette hans Forlangende har

han anfbrt: 1) at han nu, som fraværende fra sit Hjem,

ikke kan gjore forsle Aars Forskud for Selskabet, uden

ved at laane Pengene imod h'6\e Renter. — 2) at Sel-

skabet ikke vil kunne erholde nogen af disse Boger

tør end i næste Sommer, og da kun sælge nogle faae

Slykker, samt at Selskabet forst med de i hver Efter-

host retournerende Skibe kan sende Remisser eller An-

viisning hertil, og at det, da Etatsraad Stephensen for-

lod Island, kun havde 200 Rbd. N. V. pr. Gasse. —
3) al Selskabets Omkostninger paa denne Bog blive

røeget storre end der er beregnet; saaledes formenes

Indbindingen, paa Grund af Bogens store Format, at

ville koste 12 å 14 Sk. for hvert Exemplar, hvortil

kommer Omkostningerne paa Emballage, Dragerpenge,

V

v
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den til Island meget dyre Fragt, Assurance, Transporter

i Landet, Commissions-'Procenlo, og Capitalens lange

Udestaaende, da Oplaget forst om 10 Aar kan ventes

udsolgt, samt anden betydelig Risico. — Ved at un-

derrette den kgl. Vaisenhus-Direction herom, skulde

Gancelliet, i Henhold til de anforle Grunde, som efter

Gancelliets Formening maae ansees af Viglighed, tjenstl.

anbefale Supplikanten til at erholde den afhamansogte

Udsættelse med den aarlige Betaling for Lærebogen. —
Det kgl. Danske Cancellie den 5. Marts 1816.

6. Marts. Reskript til Biskoppen over Island, ang. Salg

af Stod Kirkes Inventarium. Khavn den 6. Marts

1816. — Canc. 1. Depart. Registr. VI, 108 (1816, Nr. 72).
%

Frederik den Sjette &c. V. G. Vi give dig herved

tilkjende, at Vi, i Anledning af en af Sognepræsten for

StGd Præstegjeld paa Vort Land Island, Hr. Brynjolv

OIafsen,
(

derom inddven Ansogning, som, tillige med

din desangaaende afgivne Erklæring, er Os af Vort

Danske Cancellie allerund. foredragen, samt med Hen-

syn til Sagens oplyste Omstændigheder, allern. ville

have anordnet, at fornævnte Sognepræst Olavsen maa

ved offentlig Auction bortsælge det Kirken tilhørende

S Hdr. i Beder og 60 Al. i Gryder, imod at de derfor

indkommende Penge anvendes til Kirkens Istandsættelse.

Derefter du dig allerund. haver at rette, og Vedkom-

mende SaadanUil Efterretning at tilkjendegive. Befalende

dc. Kjobenhavn den 6. Martii 1816 \

') Canc. Skriv. 12. Marts 1816 til Biskoppen over Island

(Canc. 1. Departem. Brevb. 1816, Nr. 596) meddeler, at

Kongen tillige har bevilget samme Præst til Kirkens Istand-

sættelse 100 Rbd. N. V. af det nordlandske Kirke- og

Skolefond, hvilken Sum anvises til Udbetaling ved Canc.

Skriv, til Rentekammeret s. D. (Brevb. sst'.).



Reskr. ang. Glaumbæ Kirke. 583
* •

'
- • /

Reskript til Biskoppen over Island, ang. Re- <816.

dnction af Glaumbæ Kirkes Qvilder. Khavn den e. Marts.

6. MailS 1816. — Canc. 1. Depart. Registr. VI, 109

(1816, Nr. 73).

Frederik den Sjette &c. V. G. Vi give dig hermed

tilkjende, at Vi, i Anledning af en af forhenværende

Sognepræst for Glaumbai's Menighed paa Vort Land '

Island, Hr. Eggert Erichsen, derom indgiven Ansbgning,

som, tillige med din desangaaende afgivne Erklæring,

er Os af Vort Danske Cancellie allerund. foredragen,

samt med Hensyn til Sagens oplyste Omstændigheder,

allern. ville have fornævnte Hr. Erichsen fritaget for at

tilsvare de ved bemeldte Glaumbai's Kald manglende

4 Qvilder, paa Vilkaar, at han derimod frasiger sig de

ham for hans paa Glaumbai's Kirkes Opbyggelse an*

vendte Omkostninger tilkommende 102 Rbd. N. V. Der-

efter du dig allerund. haver at rette, og Vedkommende

Saadant til Efterretning at tilkjendegive. Befalende &c.

Kjtfbenhavn den 6. Marts 1816.

Kongelig Resolution ang. Forhdielse i de is- 27. Mart«,

landske Distrikts-€hirnrgers Gage. Khavn den

27. MartS 1816. — I Cancelliets Forestilling 27. Marts

.bemærkes, at efter Chirurg Jon Einarssons Dodsfald hav<Je *

Chirurgikatet paa Vestfjordene i Island i henved 3 Aar staaet

vacant, uden at competente Ansbgere havde meldt sig dertil.

Sundheds-Collegium havde derfor foreslaaet, at Embedets Lbn,

som itølge kgl. Resol. 17. Decbr. 1781 var kun 66 Rd. S. V.

aarlig, maatte blive forftget. Efter Brevvexling nied Rentek;

og de Deputerede for Finantserne blev det fundet nodvendigt,^

at indgaae med en Forestilling om en Forhoielse i Lbnnen for

alle de islandske Distriktslæger, da deres nuværende Lbn efter
'

Landspriserne i den senere Tid ikke havde æqvivåleret 6Tdr.
^u8> og da det fandtes ncJdvendigt

t4
at opmuntre Andre end ind-

fedte Islændere til at sb'ge om de ledige islandske Chirurgikater
baadenu og iFremtiden", og foreslaaes Gagerne for de 4 chirurgiske

s
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Embeder i Island forhoiede hver til 800 Rbd. — Canc. 3. De-

* part. Forestillinger 1816, Nr. 88. Fogtm. (Algreen-Ussing) VII.

17. Marts. 6
,
I.H., S. 127-128. - Islandsk: Klausturp6st. 1818, S. 82.

Vi ville allern., at der for hver af de i Island an-

satte fire Fjerdin^s-Chirurger skal reglementeres en aarlig

Gage af 300 Rbd. S. V., som bliver at beregne fra

dette Aars Begyndelse. — Kjobenhavn den 27. Marts

2. April. Kongelig Resolution ang. Stipendium for en

chirurgisk Studerende fra Island. Khavn den 2.

April 181 G
2

. —* Hblge Forestilling fra Directionen for

Fondet ad usus publicos 27. Marts havde Stud. Chirurgiæ

Sigurbur Gunnlaugsson i 3 Aar beholdt det ved kgl. Resol.

14. Januar 1803 bevilgede Stipendium, 30 Rbd. aarlig, og

sbgte om Forlængelse paa 2 Aar, hvortil han indstilles. —
,

' Kongelige Resolutioner ang. Fond. ad usus publ. 1816, Nr. 978\

Vi ville allern. have bevilget, at Studiosus Gun-

logsen endnu i 2 Aar maa nyde indbemeldte Under-

støttelse af 30 Rbd. S. V. aarlig. Derhos ville Vi allern.

have Directionen paalagt at nedlægge allerund. Betænk-

ning, om der ikke, for at opmuntre islandske Studerende

til her ved Universitetet at fortsætte deres Studeringer,

kunde af Fonden ad usus publicos bestemmes en klæk-

keligere Sum, end hvad til dette Oiemed nu af samme
udredes; til hvilken Ende Directionen tillige maatte hos

Directionen for Universitetet og de lærde Skoler ind-

hente Oplysning om, hvad derfra er udsat for de is-

landske Studerende, saavel i Henseende til Communitet

som Regentse. — Kjobenhavn den 2. April 1816. -

» Aprii. JCongelig Resolution ang. Tilladelse for en

norsk Kjobmand at handle i Island. Khavn den

') Communication til Stiftamtmanden over Island , samt til

Rentekammeret, de Deputerede for Finantserne og Sund-

heds-Collegiet, i Canc. Skriv. 25. April 1816. Canc. 3. De-

part. Brevb. 1816. Litr. A, Nr. 1049.

, •) kgl. Resol. 23. Januar 1817.
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3. April 1816. — I Rentekammerets Forestilling 26. Marts 1816.

bemærkes, at Rentek. havde under 9. Mai 1812 bevilget Kj6b- **• April,

mand Jtfrgen Flood af Porsgrund, som da opholdt sig i Rey-^

kjavik, at handle paa Havnefjord uden at etablere Handel i

nogen Kjobstad, paa Betingelse at etablere i Reykjavik om 1

eller 2 Aar. Da han ikke opfyldte Betingelsen, og desuden,

som fremmed Undersaat, efter Norges Afstaaelse ikke kunde

handle paa Island, blev der af vedkommende Ovrighed gjort

Forbud hos hans Faktor mod videre Handel for hans Regning.

Imidlertid havde han i Aaret 1815 afsendt et Skib med Tommerlast

til Reykjavik, Byfogden havde betydet Skipperen, at Ladningen

ikke maatte udlosses eller forhandles, men efter Skipperens

Ansogning havde den constituerede Stiftamtmand Einarsen tilladt,

at Ladningen maatte oplægges i Reykjavik eller Havnefjord,

indtil der kunde erholdes kongelig Tilladelse til dens For-

handling, samt icJvrigt overladt Skipperen paa hvad Maade

han bedst kunde at realisere Floods Handelshuse, Inventarium

og Tilbehør i Havnefjord. Nu havde Flood sogt om at over-

fore til Island en Ladning Trælast m. m. paa 22 Commerce-

læster, og at udsælge den i Forening med hvad der laae i

Island og udfore islandske Produkter, hvorved han tillige paa-

beraabte, at han siden 1811 havde været Borger i Reykjavik,

og siden den Tid ført Handel i Island, at hans Borgerskab

ikke var opsagt og at han saalecies kunde ansees som islandsk

Borger, samt endelig, at det ikke kunde svare Regning at

sende et tomt Skib til Island. Kammeret indstiller ham til

at meddeles samme Tilladelse som et Handelshuus i Liverpool

var bevilget ved kgl. Resol. 19. August 1814. — Rentek. Relat.

og Resol. Prot. 1816. A, Nr. 112.

_ Vi tillade allern., at Kjbbmand Jorgen Flood i Pors-

grund maa i tilkommende Sommer med den ham til-

horende Galease Nicoline af 22 Gommercelæsters Dræg-
tighed overfbre en Ladning Tommer og andre saadanne
til Indbyggernes Næringsdrift nbdvendige norske Pro-

dukter til Island, og der sælge denne, saavel som den

^lerede i forrige Aar overfbrto og sammesteds oplagte

Ladning. — Kjbbenhavn den 3. April 1816 *

) Gommunication til Stiftamtmanden og Amtmændene i Is-
land, samt til Handelshuset Etatsraad -Ryberg & Comp.,

i
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1816
. Rentekammer-Skrivelse til Amtmanden i Nord-

^£]^og Oster-Amtet, Conferentsraad Stephan Thor-

arensen, ang. Beregningerne efter Solvværdie-

Coursen for Island m. v. Khavn den 6. April

1816. — Rentek. Isl. Copieb. i, Nr. 1786.

Ligesom ved Forordningen angaaende Forandring

i Pengevæsenet i Island, dat. 20. Martii f. A. , allern.

er bestemt, at af, den af Rigsbanken tvende Gange

aarlig sættende Solvværdie-Gours alene den, som sættes

den 1. Februar, skal være gjeldende for Island, hvor

den skal tjene til Regel fra den nærmest paafolgende

I. Augusti af indtil samme Dag i Aaret derefter, udi

alle i dette Tidslob forefaldende Betalinger i Sblvværdie,

saaledes bliver ogsaa endvidere af alle dem, der fore-

staae kongelige Oppebbrseler, og derfor skal aflægge

Regnskab, ifolge allerh. Befaling at iagttage: at i Regn-

skaberne hver Indtægtspost, forsaavidt Indtægten efter

. sin Natur og allerhbistbemeldte Forordning ikke bliver

at oppebære i Navneværdie, inden Linien anføres med

Rigsbankpenge Sblvværdie, og dernæst, efter den gjel-

dende Sblvværdie -Cours, i Regnskabs-Rubrikkerne ud-

fores i Rigsbankpenge Navneværdie, ligesom ogsaa

Restancer blive at beregne efter den Sblvværdie Cours,

som var gjeldende ved sammes rette Forfaldstid. —
Dette maae vi tjenstl. anmode Hr. Cfr. om at tilkjende-

give Vedkommende i det Dem allern. betroede Amt,

hvilke derhos maatle gjbres opmærksomme paa, at Be-

holdninger og Restancer, som have været anfbrte under

Udgiften i Deres Regnskaber for Aaret 1814, bliver,

efter Benævnelsen af sammes Belbb i Dansk Courant
v

indenfor Linien at reducere med 6 til Rigsbankpenge

Navneværdie, og saaledes al overfåre i lndtægts-Rubri-

quen i Regnskaberne for Aaret 1815, hvori ingen Ind-

ved Rentek. Skriv. 30. April 1Q16. Rentek. Isl. Copieb.

1, Nr. 1835-1838.
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tægts-' eller Udgifts-Post i Dansk Courant maa finde Sted. 181.6.*

Rentekammeret den 6. April 181
6

* ^Tpr^T

Kongelig Bekjendtgj oreise ang. Forbud mod 10. April.

Efterstik af de af Sflkort-Årchivet udgivne Kort.

Khavn den 10. April 1816. — Publiceret ved Lands-

overretten i Island den 1. Juli 1816 og i Synodalforsamlingen

i Reykjavik i Juli 1816. — Canc. 2. Depart. Registr. XVII,

148*—149 jevnf. 141 b (1816, Nr. 551). Original- Aftryk hos

Schultz. Qvart-Forr.for 1816, S. 85. Schou XVII, 467. Coll.

Tid. 1816, S. 291.

Kongelig Bekjendtgjorelse , hvorved det forbydes

at efterstikke de af det kongelige Sbkart-Archiv udgivne

eller herefter udgivende Karter, ligesom og at falholde

saadanne efterstukne Karter.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at, da Vort

Admiralitets- og Commissariats-Collegium allerund. har

yttret det Onske, at det endydermere maatte betrygges

for, at de Karter, som af Vort Sokart- Arcbiv erc ud-

givne eller herefter udgives, ikke skulle efterstikkes,

saa ville Vi allern. have Alle og Enhver forbudet, enten

') 8. D. ere ligelydende Rentek. Skrivelser afgåaede til Amt-

manden i Vester-Amtet Stephan Stephensen (Copieb. sst.

Nr. 1787), samt til Stiftamtmand Castenschjold (Copieb.

sst. Nr. 1788)^ den sidste med Tilfoiende, at ham sendes

Gjenpart'af Kammerets Skrivelse af s. D. til Landfogden

(Copieb. sst. Nr. 1789), der er af samme Indhold, og

befaler, at de her fremsatte Regler skulle anvendes paa

Jordebogskasse- Regnskabet fra 1. August 1815 og frem-

deles, ligesom ogsaa, at Beholdninger, uapproberede Ud-

gifter og Restancer, som ere farte til Udgift i hans paa

Dansk Courant lydende Regnskab til 31. Juli 1815, blive

efter Benævnelsen af sammes Belbb i Dansk Courant in-

denfor Linien at reducere med 6 til Rigsbankpenge Navne-
værdie, og saaledes at overfare i Indtægts - Rubriquen i

førstnævnte Regnskab, hvori ingen Indtægts- eller Udgifts-
Post i Dansk .Courant maa finde Sted. Den i Rentek.
Skriv. 9. April 1814 befalede Kasse - Extract befales ind-
rettet i Overcenwtemmelse hermed.



588 Kgl. Bekjendtg. ang. Efterstik af Kort.

816. at efterstikke eller efterstikke lade noget af de Karter,

April
som

_
a ^ e|,ec^ e ere udgivne eller herefter maatte udgives

af Vort Sokart- Archiv, eller i fornævnte Vort Rige at

indfore noget saadant udenlandsk efterslukket Kart,

hvilken Format samme end maatte have, under Mulkl

af 10 Rigsbankdaler Solvværdie for hvert Exemplar,

der maatte antræffes. — Hvorefter Alle og Enhver sig

allerund. have at rette. Givet i Vor kgl. Residentsslad

Kjobenhavn den 10. April 1816.

April- Cancellie-Skrivelse (il Etatsraad Magnus Ste-

phensen, ang. Anvendelse af Forordningen om

Pengevæsenet paa Island. Khavn den 13. April

1816. — Canc. 3. Depart. Breve 1816, Nr. 975* (blank

i Brevbogen)
;
— Colleg. Tid. 1816, S. 271-273.

I Skrivelse af 16. Februar sidsti. har Hr. Etatsraad

udbedt Dem dette Collegii Resolution paa fblgende

Tilfælde, til Forklaring af Forordningens af 20. Marts

1815 Anvendelighed paa samme og andre af lige Natur:

tt
l Island stod Manden A i Aaret I SI I i Handels-

Regning med Manden /?, og for at saldere sin Handels-

Regning med denne (for det meste bestaaende i Kram-

vare), anviste han til B under 2. Julii s. A. Varer, som

han gjorde Regning paa i et andet Handels -Distrikt,

hos Manden C, med hvem A der stod i Mellemregning,

til 192 Rds. D. Cour. Belbb, efter indgaaet mundtlig

Accord om deres -Priis, nemlig den da gjeldende: 12

Rd. D. Cour. pr. Skpd. smaae Fisk. Anviisningen af

2. Julii 1811 lod derfor paa 16 Skpd. saadan Fisk, og

skulde, efter Overeenskomst med B
1
som paa sidst-

nævnte Sted stod i Handels -Regning med Manden D,

betales til denne D, — B indskriver paa Grund" heraf

192 Rd. D. Cour. i A }

$ Credit- Regning, som betalte,

men A faaer siden hverken af B, C eller />, mindste

Underretning om Andet, end at C maa have udbetall

Anviisningens Belob til D allerede 181 1, og modtager
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ei heiler nogen Indsigelse eller Krav, enten fra Z? eller 1816.

Z>, mod den af dem begge i 1811 accepterede Anviis-

ning paa C, eller noget paa dens Betaling manglende,

indtil i Junii 1815, da D underretter A ved et Brev

af 3. Maji sidsti. om, at hiin Anviisning af 1811 ikkun

for en Deel ef betalt ved C, nemlig \med 3 Skpd. 6

Lpd. 11 Pd ,
rettere med 40 Rd. i Penge, som han da,

efter Accorden, 6 12 Rd. pr. Skpd., antager at æqvi-

valere dette Qvanfum af Fisk. De b'vrige 152 Rd. af

denne Regning fordrer han betalte med de resterende

12 Skpd. 13 Lpd. 5 Pd. Smaaflsk, som i 1815 gjeldte

40 Rd. Skpdet". — I denne Anledning har De spurgt:

er enten li eller D berettiget til at fordre mere end

de resterende 152 Rd. D.Cour.? — bor delte Regnings-

krav betales og omskrives efter § 11, og især 8, med

60 Rbd. S. V. pr. 100 Rd.? — eller bor D ei lade

sig nbie med Betaling efter Slutningen af § 8, med i

Rbd. N. V. for hver 6 Rd. D. Cour.? — og da han

ei holder sig Forordningens § 13 efterrettelig, men

kræver denne Saldo, hvorledes bliver § 14 paa dette

Tilfælde at anvende? *~ eller kan § 21, om Betaling

in natura, her være at applicere? —
I tjensll. Gjensvar paa det Foranforte skulde man hented

melde Dem, at da Anviisningen, hvorefter Betaling nu for-

dres, lyder paa 16 Skpd. Fisk, og ikke paa Penge, saa

skjbnner Gancelliet ikke rettere, end at den 21. § bliver

at tage til Fblge, men ibvrigt overlades det Parterne, ved

Domstolene at faae afgjort, om Æog.D have ved deres

Forsbmmelse foranlediget A noget uforskyldt Tab, for-

saavidt den resterende Deel af Anviisningens Paalydende

angaaer. — Det kgl. Danske Cancellie den 13. April

1816. t .

r
'

Kongelig Resolution ang. Foranstaltning til «4 ^
Qvæg^ens Forædling i Island. Khavn den

24. April 1816. — 1 Rentekammerets Forestilling 16.

v
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1816. April bemærkes, at^Etatsraad Magnus Stephensen havde an-

- draget, at Directionen for Stutterievæaenet og Veterinairskolen

24. April.
nav(je givet ham Haab om at erholde et Par Stkr. ungt Qvæg

af den for kongelig Regning ved Frederiksborg Ladegaard til-

lagte Race, for dermed at anstille ForsOg i Island. For Over-

førselen til Island havde Kjobmand Petræus fordret 250 Rd.

• N. V., hvilket Stephensen anholdt om at maatte-blive udredet

af Kongens Kasse. — Rentek. Relat. og Resol. Protok. 1816.

A, Nr. 134.

Vi bevilge allem. , at til Overførselen til Island af

det Par Stykker ungt Qvæg, som Etatsraa.d og Justiti

arius Stephensen erholder frit udleveret af Vor Direc-

1

. tion for Stutterievæsenet og Veterinairskolen, for dermed

at anstille Forsog til Qvægracens Forædling i Island,

maa af Vort Rentekammers Exlrafond udredes 250 Rigs-

bankdaler Navneværdie, eller hvad mere dertil vil med-

gaae. — Kjobenhavn den 24. April 1816.

24. April. Kongelig Resolution ang. Tilladelse for en

engelsk og en norsk Kjobmand at føre Ladninger

til Island. Khavn den 24. April 1816. —
I Rentekammerets Forestilling 16. April . bemærkes, at Han-

delshuset Horne & Stackhouse i Liverpool havde i August

.1815 igjennem det udenlandske Departement anholdt om For-

længeise af den ved Resol. 19. August 1814 givne Tilladelse

til Handel paa Island. Departementet yttrede i den Anledning,

at „denne da ansOgte Forlængelse, saavel som fremmede Hand-

lendes Deeltagelse i Almindelighed i Farten paa Island, blot

vilde lede til at gjtfre denne 6 til en byrdefuld Besiddelse for

dette Rige, uagtet D. Maj*« Hensigt ved at forbeholde Dem
denne 6 i Fredstraktaten med Sverrig varden, at sikkre Deres

egne Undersaatter Handel og Fart paa samme". Kammeret

troede saaledes heller ikke, at denne Tilladelse kunde tilstaaes.

Men nu havde samme Handelshuus igjen stfgt om Tilladelse

til i dette Aar at oversende til Island 1 å 2 Skibe med NiJd-

vendighedsvarer, og anførte, at det havde haft betydelige Han-

. delsforbindelser med Island og vundet Indbyggernes Velvillighed

ved liberal Adfærd $ at det havde i Januar 1814 efter Stift-

amtm. Castenschjolds Opfordring sendt en Kornladning til Is-
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land, der var forliist, og strax efter en anden, som var lykkelig' 1816.

ankommen 5 at det havde i Island deels usolgte Varer, deels 24. April,

islandske Varer, der vare indkjdbte, hvorfor det var vigtigt * ' ~*

for Huset at kunne handle paa Island idetmindste i dette Aar.

— Kjbbmand Svend Sivertsen af Arendal havde ligeledes sbgt

om Tilladelse at handle paa Island; med Hensyn til ham an-

føres, at han er fcJdt Islænder, har i 10 Aar drevet Handel
-

der, indtil han 1809 reiste til Norge, hvor han to«* Ophold,

dog i den Hensigt at handle paa Island; i Mai 1815 havde

han sendt et Skib til Island, som blev afviist, da det manglede

Pas, hvilket han som Indfødt havde troet ikke at behbve. —
Rentekammeret anbefaler at give Tilladelse til Handel paa 1

Aar med 1 eller 2 Skibe og mod en vis Kjendelse til Kongens

Kasse. — Rentek. Relat. og Resol. Prot. .1816. A, Nr. 136!

Vi tillade allern., at Handelshuset Horne <& Stack-

house i Liverpool og Kjbbmand Svend Sivertsen i Aren-

dal maa handle paa Island i indeværende Aar, det første

med eet til to Skibe af tilsammen 100 Commercelæsters

eller 250 Tons Dræglighed, og den sidste med eet Skib

paa 50 Commercelæster, dog at de ikke tilføre Island

Andet, end alle Slags Fodevarer, saasom -Korn, Meel,

Gryn, med videre, samt Jern, Fiskeliner og Kroge, Tjære,

Tommer, Lærreder, Hamp og andre lignende Varer, der

ere nbdvendige til Indbyggernes Underholdning og Næ-

ringsdrift, samt imod at de iovrigt hver for sig, forinden

Sopas for Skibene meddeles dem af Vort Rentekammer, '

indsende dertil noiaglige Cargaisonlister og derefter er-

lægge til Vor Kasse en Kjendelse af 10 Rbd. rede Sblv

pr. Commereelæst af Skibenes Dræglighed, forsaavidt

,
Ladningerne beslaae af andre af de ovenanførte Varer,

end Tbmmerlast, men forsaavidt de bestaae af sidst-

nævnte Last,, 2 Rbd. rede Sblv pr. Commereelæst af

det Skibsrum, denne Last indtager. — Kjbbenhavn den

24. April 1816'.

Commnnication fra Rentekammeret til Stiftamtm. Casten-
schjold og Amtmændene i Island ved Skriv. ::0. April 1816
Clsl. Copieb. I, Nr. 1830-1832). — I Rentek. Skriv. s.

til Handelshuset Horne & Stackhouse (Copieb. sst.

/
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<8 * 8v Reskript til Sysselmændene Jonas Scheving

og Jon Gudmundsson, ang. Undersøgelse af en

Strandings-Sag. Khavn den 26. April 1816.

—

Canc. 8. Depart. Registr. VI, 361 (1816, Nr. 357).
I

Frederik den Sjette &c. V. N. Vi give eder her-

med tilkjende, at eftersom Vort Rentekammer har til-

stillet Vort Danske Cancellie en Beretning fra den

consliluerede Sliftamtmand over Island, Os elskelig Ju-

stitsraad Islev Einarsen, om en hollandsk Skipper An-

tonius Veus og ovrige Skibsmandskab af Galeasen Maria

Anna, som i forrige Aars Maji Maaned er indstrandet

paa Gaarden Slyars Forsirand inden Vesterskaptefjelds

Syssel, have ved deres for Soretten i Reikevig den 19.

Maji f. A. afgivne edelige Forklaring klaget over en

formeenlligen lovstridig Behandling af nogle af de nær-

mest boende og i Bjergningen deeltagende Indbyggere,

, u -i i m i
'

1

• j ø

Nr. 1833) meddeles det samme, med Tilftn'ende, at naar

til Kammeret indsendes Forklaring over det Skibs eller

de Skibes Drøgtighed , som i indeværende Aar attraaes

oversendte til Island
,

tilligemed Skibenes og Skipperens

Navne, samt behørige Cargaisonlister, skulde Handelshuset

fra Kammeret blive nærmere underrettet om Beløbet af

den erlæggende Kjendelse til den kgl. Kasse, som ogsaa

derfra meddeelt det fornødne Stfpas, som ved Ankomsten

,
til Island blev vedkommende Ovrighed at forevise. — Det

afsendte Skib angives til 75 Tons eller 28 Danske Com-
mercelæsters Drægtighed, og den deraf erlæggende Kjen-

delse til den kgl. Kasse indbetales derfor med 280 Rbd.

rede Salv (Copieb. sst. Nr. 1888—1889). — Med Hensyn

til Kjbbmand Sivertsen i Arendal er lignende Communi-

cation afgaaet til Handelshuset Etatsraad Prætorius &

Sbnner i Rentek. Skriv. 30. April 1816 (Isl. Copieb. i,

Nr. 1834); men denne Kjbbmand Sivertsen kom ikke til

at benytte den givne Tilladelse, da han var fraværende med

sit Skib paa en Handelsreise i Frankrig dengang Tilladelsen

ankom, hvorfor han paany sdgte samme Tilladelse for

Aaret 1817, og fik den bevilget ved Rentek. Skriv. 22. Febr.

1817 (Isl. Copieb. 2, Nr. 185).
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saa er hermed Vor allerh. Villie og Befaling, at 1 sam- 1816.

mentræde i en Commission, for paa det noiagtigste at^^^jf
undersbge og derefter al paakjende denne Sag imod

Sognepræsterne John Johnsen og Sigurd Thorarensen,

samt de Repstyrere og Andr,e, der have deeltaget i

saavel Bjergningen af forbemeldte Skib og dets Ladning,

som i at leie og sælge det skibbrudne Mandskab de

Heste, hvormed de reiste til Reikevig. Alle de Vidner,
\ i

som boe inden to Milés Afstand fra det Sted, hvor

Commissionen holdes, have at mode for samme, sine

exceptione fori. Og have I om Sagens endelige Paa-

kjendelse til Stiftet at indgive en Beretning, for at samme
derfra kan blive tilstillet Vort Danske Gancellie. Sa-

gens Documenter fblge herhos. Dernied skeer Vor

Villie &c. Khavn den 26. April 1816. [ad mandalum].

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Ca- so. April,

stenschjold, ang. Forhoielses-Afgiften af Sportler

og Gebyrer. Khavn den 30. April 1816. —
Rentek. Isl. Copieb. 1, Nr. 1829.

Kammeret har erfaret, at den ved Forordn, af 25.

•Januar 1805 paabudne Forhoielse af A% lk pCt. paa

Sportler og Gebyrer, som ere tillagte Embedsmændene
ved Underretterne, til Justitsvæsenets Fond, ei for de

foi-egaaende Aar er beregnet' til Indtægt i de af for-

henværende Landfoged, Juslitsraad Frydensberg, aflagte

°S hertil indkomne Jordebogs-Regnskaber, men skal

derimod, efter Landfogdens fra det kgl. Danske Can-
cellie her foreviiste Qvitteringer, være beregnet den is-

landske justitskasse til Indtægt i de for samme efter

Anordningen af 16. Novbr. 1764 til Stiftet aflagte Regn-
skaber, Da nu denne Fremgangsmaade er urigtig, og
j^deel af fornævnte ForhSielses- Afgifter derhos, Qfter

ornævnte her foreviiste Qvitteringer, er bleven af den

,

™ske Zahlkasse udbetalt til fornævnte Justitsvæsens-
vn. //.

38
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1816. fond, der henhorer under bemeldte Cancellie, < saa maae

"rjT^T ^tT vi tjenstl. anmode Mr. Stiftamtm. om, behageligen at
5JU« April.

foranledige, at hvad der af bemeldte Forhoi els es-Afgift

,
for de foregaaende Aar maatte være bleven beregnet

den islandske Justilskasse til Indtægt, deri fores igjen

til Udgift, og af Landfoged S. Thorgrimsen i hans aller-

und, aflæggende Jordebogs -Regnskab for indeværende

Åar, under en særskilt Conto, beregnes til Indtægt, da

Hr. Stiftamtm. • Ordre, tillige med de af vedkommende

Embedsmænd ved Afgiftens Indbetaling afgivne Desig-

nationer, derved blive at fremlægge, ligesom ogsaa

Indlægten af denne Forhbielses- Afgift i Landfogdens

Jordebogs -Regnskaber for de efterfolgende Aar, hvori

Hr. Stiftamtm." forbemeldte Ordre ogsaa paaberaabes,

ligeledes bliver at legitimere med de fra vedkommende

Embedsmænd indkommende, saavel som af Landfogden

selv for sit Vedkommende afgivende Forklaringer over

Belobet af Sportler og Gebyrer, hvoraf Afgiften efter

allerhbistbemeldte Forordning skal erlægges. — Rente-

kammeret den 30. April 1816.
\

% / m u
.

- - \ *

3. Mai. Reskript til Stiftamtmanden over Island, ang.

midlertidig Ophævelse af Tugthuset i Island m. v.

Khavil 3. Mai 1816. — Det til Landsoverretten stilede

Exemplar af dette Reskript er publiceret ved bemeldte Ret den

1. Juli 1816 5
ligeledes er det, som Reskript til Stiftamtman-

den, Landsoverretten og Amtmændene, bekjendtgjort i Syno-

dalforsamlingen i Reykjavik 1816. — Canc. 3. Depart. Registr.

VI, 364-365 (1816, Nr. 379). Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 6,

1. H., S. 163 -165. — Islandsk: Det til Landsoverretten

stilede Exemplar, med Titel : uK6ngsbréf, åhrærandi afleggingu

Joess islenzka tukthuss fyrst um sinn", trykt i den af Lands-

overretten ifolge Canc. Skriv. 2. August 1800 udgivne Samling

af Forordninger m. v., S. 113— 116.

"Frederik den Sjette <&c. V. S. B. Da du 1 aller-

') i Reskripterne til Amtmændene og Landsoverretten staaer

:

„Stiftamtmanden over Vort Land Island".
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und. haver andraget, at det sammesteds værende Tugt- 1816.

huus, hvis Oeconomie med Vor allerhoieste Resolution 3. Mai.

af 24. Oktbr. 1814 1 er befalet ophævet^ indtil videre,

befindes i en saa forfalden Tilstand,- saavel i Henseende

til Bygning som Inventarium, at samme ikke uden An-

vendelse af betydelige Summer, som Landets Beboere

*kke for Tiden formaae at udrede, kan bringes i brug-

bar Stand, saa have Vi, saavel i Betragtning heraf, som

paa Grund af de ovrige Os af Vort Danske Cancellie,

som over denne Sag har ladet sig meddele Qere af

Vore islandske Embedsmænds Erklæringer, allerund. fore-

dragne Omstændigheder, allern. besluttet indtil videre

at lade det paa Vort Land Island værende Tugthuus

forblive ophævet. Og have Vi derhos, i at vælge de

Straffe, som Tugthus -Indretningens Ophævelse maatte

give Anledning til, taget Hensyn til saavidt muligt at
/

befrie Vore kjære og troe Undersaatter paa Vort Land

Island for den byrdefulde Land- og So-Transport, som

Forbrydernes Henbringelse til noget Straffe-Arbeidshuus

i Vort Rige vilde medfore, og derfor valgt, at lade de

mindre Forbrydelser afsone med legemlige Straffe,

hvilke og deels efter de forhen gjeldende Love, i Sær-

deleshed indtil Vor Forordning af 20. Februar 1789

udkom, der have været i Brug, deete ogsaa for en

Deel ved Vort Reskript af 25. Julii 1808 paany ere

blevne indfarte; ved Bestemmelsen af hvilke Straffe,

der skulle være uden Indflydelse paa den Skyldiges

Ære, Vi have viist al den Lemfældighed og Mildhed,

som Retfærdigheden tilsteder. Til den Ende give Vi

dig hermed allern. tilkjende:

1) Det islandske Tugthuus skal indtil videre ved-

blive at være ophævet. — 2) De, der efter de gjeldende

Love findes at have gjort dem skyldige til Strafarbeide

paa 3 Aar, bor, ligeledes indtil videre, afsone deres

Rrbde med 3 Gange 27 Slag af Riis, og de, som for

'
i

'
I

a
) see Reskr. 2. Novbr. 1814.

38*
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1816. kortere Tid findes at have forbrudt deres Frihed, lide

S. Mai. en efter Dommerens Skjon forholdsmæssig ringere Grad

af saadan Revselse, dog ikke under 10 Slag. — 3) Der-

imod blive de, som^ have forskyldt en længere Straf

end paa 3 Aar, at indsætte i Kjobenhavns Forbedrings-

huns, forsaavidt de, efter de gjeldende Love, skulle

dommes til det islandske Tugthuus, i hvilken Henseende

det paaligger de vedkommende Ovrigheder, at besørge

disses, saavel som andre Fangers Transport til Kjoben-

havn paa den sikkreste og mindst bekostelige Maade;

ligesom det ogsaa er en tligt for alle islandske eller

andre Vore Undersaatter tilhørende Skibes Førere, naar

de gaae fra Island til Vort Rige Danmark, eller Vore

Hertugdomme, for en billig Betaling, efter de Regler,

som nærmere skulle blive bestemte, at medtase de

Forbrydere, hvis Modtagelse Ovrigheden forlanger *. —
4) Dg foranførte Regler skulle særdeles være gjeldende

med Hensyn til Tyverie og de øvrige Forseelser, som

omtales i Vort Reskript af 25. Julii 1808, hvis Be-

stemmelser, dog med den Forandring, som flyder af,

at §§ 2 og 3 afgive Reglen for de i Anordningerne be-

, stemte Straffes Forvandling til Legems Revselse, blive

i Kraft. — 5) De ovenmeldte Forskrifter blive ogsaa

anvendelige paa de Forbrydere, som allerede ere dømte

til Straf-Arbeide, med mindre de skulde foretrække at

lide efter Dommen, og det saaledes, at de, hvis denne

lyder paa at hensættes i Islands Tugthuus, i Stedet

derfor indsættes i Kjobenhavns Forbedringshuus,. Der-

t
hos ville Vi, at endog de, som saaledes allerede inden

disse Vore Buds Kundgjorelse ere dømte til længere

end 3 Aars Arbeide i Islands Tugthuus, skulle' kunne

afsone deres Brøde med den hoieste Grad af den i

§ 2 bestemte Revselse, dog at de ogsaa da have Val-

get, hvis de heller ville udstaae den idømte Straf i

Kjobenhavns Forbedringshuus. — 6) I alle Tilfælde,

I

\ Reskr. 25. Septbr. 1816. * *
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) Ligelydende Reskript,' mut. mut., er under samme Dato
udgaaet til Amtmanden i Nord- og Oster-Amtet, Confe-
rentsraad Stephan Thorarensen, Amtmanden i Vester-Amtet,
Stephan Stephensen, samt til Justitiarius og Tilforordnede
i Landsoverretten i Island.
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hvor en Overtrædelse afsones med Boder, hvis Stor- 1816.

relse er lovbestemt, tillade Vi, at Justits-Actionen maae^^^T"
bortfalde, naar den Paagjeldende godvilligen vil udrede

c

Boderne. — 7) Ligesom Vi ved allerhbieste Reskript af

D. D. allern. have befalet, at den for Vort Land Island

interimistisk anordnede Over-Griminalret nu skal op-

hæves, og at Appel fra Landsoverretten herefter som

tilforn skal skee til Vor Hbiesteret, saaledes ville Vi

endvidere, at Landsoverrettens Domme skulle blive in-

appellable i de Tilfælde, hvori den idomte Straf blot

bestaaer i nogen af de heroven fasisatte Legems -Rev-

selser. — Derefter chi dig allerund. haver at re.tte, og

det Fornbdne at foranstalte. Befalende dig Gud.

Skrevet i Vor kongel. Residents - Stad Kjobenhavn den

3. Maji 1816 *.

Reskript til Over- Ciiminalretten i Island, S. Mai.

ang. Tugthusets Ophævelse og de derfor substi-

tuerede Straffe m. v. Khavn den 3. Mai 1816.—
Canc.3. Depart. Régistr. VI, 365* (181(5, Nr. 379). Fogtm.

(Algreen-Ussing) VII. 6, 1. H., S. 165 Anm.

Frederik den Sjette &c. V. S. B. Da Stiftamtman-

den over Vort Land Island allerund. haver andraget, at

det sammesteds værende Tugthuus .... [det Ovrige '

som i foregaaende Reskript] .... som Retfærdigheden

tilsteder. pr Til den Ende give Vi eder hermed allern.

tilkjende: -

'

[§§ 1—6 som i foregaaende Reskript]. — 7) Efter

fornævnte Vores allern. Bestemmelser have I ogsaa at

forholde eder i de Sager, som nu ere indstævnede for
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1816. Over-Crim ina 1retten, men der endnu beroe upaadbmte.

^^p" Derefter l eder allerund. have at rette og det Fornodne

at foranstalte. Befalende &c. Skrevet i Vor kongelige ,

Residents-Stad Kjobenhavn den 3. Maji 1816.

3. Mai. Reskript til Islands Over-Criminalret, ang.

bemeldte Over - Criminalrets Ophævelse. Khavn

den 3. Mai 1816. — I Landsoverretten er den 1. Juli

1816 publiceret Stiftamts- Skrivelse 21. Juni s. A., som med-

deler kgl. Reskr. 3. Mai om Over-Criminalrettens Ophævelse.

— Canc. 3. Departem. Registrant VI, 365b (1S1G, Nr. 380).

Fogtm. (Algreen-Ussing") Vil. 6, I.H., S. 166.

Frederik den Sjette &c. V. S. B. Da den under

6. Maji 1808, i den Hensigt, at criminelle Sager paa

Vort Land Island ikke formedelst Conjuncturernes Van-

skelighed og Usikkerhed skulde lide Ophold, for be-

meldte Vort Land Island anordnede Over-Criminalret

ikke længere af Os ansees nodvendig, efterdi der nu

ved Freden igjen er aabnet en sikker og stadig Com-

munication, saa give Vi .eder hermed lilkjende, at det

er Vor allerh. -Beslutning, at bemeldte Over-Criminalret

skal ophæves, saasnart de Sager ere ,paakjendte, som

allerede dertil ere indankede. Derefter I eder alier-

underd. have at rette. Skrevet i Vor kgl. Residents-

Stad Kjobenhavn den 3. Maji 1816.

4. Mai. Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang.

Undersøgelse af Justits- og Politievæsenet i Is-

land. Khavn den 4. Mai 1816. — Canc. 3. De~

partern. Breve 1816, Nr. 1163 (Rubrum i Brevregisteret, men

ikke indfort i Brevbogen).

Da Cancelliet underhaanden er bleven underrettet

om, at Committeret i det kongelige Rentekammer, Grev

Knuth, skal være bleven tillagt kongelig Befaling om at

foretage en Reise til Island, for sammesteds at gjbre
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sig bekjendt med det Locale og tage adskillige Gjen 1816.

stande under Overveielse, saa skulde dette Collegium 4. Mai.

tjenstligst udbede sig af det kongelige Rentekammer,

at bemeldte Grev Knuth maatle paalægges, forsaavidt

Justits- og Politievæsenet betræffer, at ville henvende

sin Opmærksomhed paa Fblgende, nemlig:

1) l hvad Tilstand Fattigvæsenet der paa Landet

efter Krigen befinder sig, især med Hensyn til Antallet

af de Faltige; de Byrder, der ere forbundne med deres

Underholdning; Maaden, hvorpaa de forsorges, og de

Grundsætninger, der folges i Henseende til Udgifternes

Ligning; de Syges Cunr m. m. — 2) Om det i de paa;

Landet værende Kjbbstæder (med Undtagelse af Reike-

vig, hvor der allerede er ansat en Byfoged) maatte

ansees fornbdent, at der blev beskikket Byfogder, samt

om dette nye Embede kunde forenes med Sysselman-

dens, og hvad Lbn der burde tilstaaes dem. — 3) Om
Repstyrerne, der ere et Slags Under -Politiemestere o:

Sognefogder paa Landet, kunde i Udliggerstederne un-

der Sysselmændenes Tilsyn tillægges en udvidet Embeds-

myndighed, naar Ilandelen og Skibsfarten, som er at

formode, bliver udvidet; og — 4) om det maatte ud-

kræves, at der i Kjbbstæderne til Ordens Vedligehol-

delse bliver beskikket een eller flere Politiebetjente,

for at gaae Byfogderne tilhaande, m. m., samt hvad

Emolumenter der kunde tilstaaes disse
1

Betjente. —
Cancelliet beklager meget, at det forst saa sildig er

kommen til Kundskab om Grev Knuths Bortreise, af

.hvilken Aarsag man ogsaa blot seer sig istand til at

berbre de enkelte Gjenstande, hvorom man bnsker sig

nærmere Underretning meddeelt, uden at kunne udvikle

dem med fuldstændig Nbiagtighed. — Imidlertid vil det

være Gancelliet meget kjærkomment, om Grev Knuth,

efter at have gjort sig bekjendt med det Locale i Lan-

det, for det fprste kunde meddele dette CollegiunT de
ovenfor nævnte Oplysninger, og disse seer Gancelliet i

siM Tid imbde ved det kgl. Rentekammers gode For-
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~1

4816. anstallning. — Dot kgl. Danske Cancellie den 4. Maji

717^ 1816 .

-

4. Mai.

I

4. Mai. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island
,

ang. Præstekaldenes Be-

sættelse. Khavn den 4. Mai 1816. — Canc.

1. Depart. Brevb. 1816, Nr. 1159.

' Da Kongen ved flere Leiligheder har yttret, at

Embeder i de Hans Majestæt tilhorende Lande bor be-

sættes umiddelbar af Allerhoistsamme, saa bor ogsaa

Præstekaldene i Island, hvilke, nogle faae undtagne, nu

besættes af Hr. Stiftamtm. efter foregaaende Forslag fra

Deres Hbiærv., umiddelbar bortgives af Mans Maj*. —
Forinden man imidlertid foretager Noget videre i denne

Henseende, skulde Cancelliet tjenstligst udbéde sig Hr.

Stiftamtmands og Deres Hbiærv". Tanker, angaaende

hvorledes saadant bedst kunde udfores, behageligst

meddeelt. — Det kongelige Danske Cancellie den 4.

Maji 1816.

') Ved Rentek. Skriv. 7. Mai s. A. ere disse Punkter com-

municerede Grev Knuth, idet Rentek. yttrer sin Forvisning

om, at han med Beredvillighed vil,i saavidt muligt, hen-

vende endeel af sin Opmærksomhed paa Justits- og Po-

• litievæsenet, saavel som andre Indretningers Forfatning i

Island i Almindelighed, og derom ved Tilbagekomsten,

eller fbr, meddele Cancelliet Underretning (Isl. Copieb. 1,

' 1851). — I Kammerets Svar til Cancelliet 7. Mai yttres,

at Reisen ualene Jiar til Hensigt at sætte Greven i Stand

til derved at erhverve de paalideligste og mest mulig ud-

bredte Kundskaber om de Dele af Islands Forfatning, som

i Tiden kunne vedkomme hans Embeds-Virkekreds i Rente- 1

kammeret", da den Tid af 1 '/a Aar, som var bestemt til

Reisen, ingenlunde vilde kunne forslaae, unaar denne skulde

have til Formaal at samle detaillerede Kundskaber om
Landets særdeles Indretning og Forfatning, enten i Hen-

seende til Justits- og Politievæsenet, eller i andre Hen-

seender" (Copieb. sst. Nr! 1850).
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Plakat ang. Directionen for Quarantaine-
• •ly. ' ^_ | • »'-Il "'•"«"

Væsenet. Khavn den 8. Mai 1816. — Denne Pla-

kat, hvis fuldstøen dige Titel er: „Plakat angajiende en for-

andret Organisation af Directionen for Qvarantaine-Anstalterne",

er publiceret ved Landsoverretten i Island den 13. Januar 1817

og i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1816. — Canc. 2. Depart.

Registr. XVII, 160* (1816, Nr. 664). , Original -Aftryk hos

Schultz. Qvart-Forr. for 1816, S. 45—46; Schou XVII, 472

—473. Coll. Tid. for 1816, S. 315-320 (med Motiver).

Cancellie - Circulaire til samtlige Overøvrig-

heder, ang. Afsoning af BSder. Khavn den 14.

Mai 181 6 \ — Publiceret ved Landsoverretten den 5. Aug.

1816. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1816, Nr. 1210; jevnf. 2. Dep.

Brevb. 1816, Nr. 1717. Original- Aftryk som „Circulaire", 2

'Blade i 4 to
. Coll. Tid. for 1816, S. 354—356 (med Motiver).

Fogtm. (Algreen-Ussing) VIL 6, 1. H., S. 177—178.

Det har under 24. f. M. behaget Hans Maj*. Kongen

allern. at resolvere, at Forordningen af 6. Decbr. 1743,

§ 14, ikke maa sættes i Fuldbyrdelse, for Sagen igjen-

nem Cancelliet er bleven Allerhbistsamme allerund.

foredraget, samt at denne Bestemmelse ogsaa skal tages

til Folge, hvor Underholdningspenge til uægte Born, eller

andre Præstationer efter Anordningerne, blive at afsone

paa samme Maade som Boder. — Hvilket Cancelliet

ilvke undlader herved tjenstligst at tilmelde (Tit.) til

behagelig Underretning og videre Iagttagelse. — Det

kongelige Danske Cancellie den 14. Maji 1816.

14. Mai.

Kongelig Resolution ang. Tilladelse for et

engelsk Handelshuus at handle paa Island. Khavn
den 22. Mai 1816. — I Rentekammerets Forestilling

U. Mai bemærkes, at Huset Titherington & Allanson i Liver-
pool havde anholdt om i 2 eller 3, eller i det mindste 1 Aar,

22. Mai.

jevnf. Canc. Circ. 19. Oktbr. 1816.
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4816. at maatte handle paa Island, hvor det havde handlet under

22. Mai. Krigen og etableret en Fuldmægtig i Reykjavik, samt endnu
v^-*^^*^ havde Vare liggende og Gjeld udestaaehde, til Belbb af om-

trent 10,000 Rd. — I det foregaaende Aar (1815) havde dette

Huus anholdt om det samme, - men faaet Afslag gjennem det

udenlandske Departement, hvorimod Rentekammeret nu troede

at det kunde bevilges under de i Resol. 24. April fastsatte

' Betingelser. — Rentek. Relat. & Resol. Prot. 1816. Litr. A.
;

Nr. 178.
*

'

Vi tillade allern. , at Handelshuset Titherington &
Allanson i Liverpool rnaa handle paa Island i indevæ-

'

rende Aar med eet til to Skibe, af tilsammen 100

Commercelæsters eller 250 Tons Drægtighed, dog at det

ikke tilforer Island Andet, end alle Slags Fodevarer,

saasorn: Korn, Meel, Gryn, med videre, samt Jern, Fisl^e-

liner og Kroge, Tjære, Tommer, Lærreder, Hamp t)g

andre lignende Varer, der ere nbdvendige til Indbyg-

gernes Underholdning og Næringsdrift, samt imod at.

det iovrigt, forinden Sbpas for Skibene meddeles det

af Vort Rentekammer, indsender 'dertil nbiagtige Car-

gaisonlister, og derefter erlægger til Vor Kasse en

Kjendelse af 10 Rigsbankdaler r. S. pr. Gommercelæst

af Skibenes Drægtighed, forsaavidt Ladningen bestaaer

af andre af de ovenanførte Varer, end Tommerlast, men

for saavidt den bestaaer af denne Last 2 Rbd. r. S. pr.

Commercelæst af det Skibsrum, Tbmmerlasten indtager.

Kjbbenhavn den 22. Maji 1816 1
.

_ I

i

') Communication til Handelshuset Good, Rainall & Comp. i"

Rentek. Skriv. 1. Juni 1816 (IsL Copieb. 1, Nr. 1873), med

Tilfbiende : at naar til Kammeret indsendes Forklaring over

Skibets eller SkibenesDrægtighed, samt Skibets og Skipperens

Navn, og nbiagtig Cargaisonliste, skulde en nærmere Under-

retning blive meddeelt om Belbbet af den erlæggende Kjen-

delse til Kongens Kasse, samt det fornbdne Sbpas, som

ved Ankomsten til Island bliver at forevise Ovrigheden. —
I Bentek. Circul. til Stiftamtmand Castenschjold og begge

Amtmændene 1. Juni 1816 (Copieb. 1, Nr. 1874—1876)

V
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Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden og *8i6.

Amtmændene i Island, ang. Vaccinationens Ud-"3o7MaT

bredelse. Khavn den 30. Mai 1816. - Canc. 2.

Depart. Brevb. 1816, Nr. 1951.

Vaccinations -Gommissionen her i Staden har an-

draget, at Vaccinationen paa Island udbreder sig meget

langsomt, og derfor foreslaaet, at en Vaccinateur, for-

synet med vel conserveret Vaceine-Lymphe, maatte paa

offentlig Bekostning oversendes til bemeldte Sted, for at

omr'eise Landet og med Lægernes Hjælp instruere alle

Præsterne i Vaccinationsmaaden, Bedømmelsen af Kop-

perne og Maaden at conservere Vaccine -Lymphen og

Skorpen til videre Brug. — Forinden videre i denne

Sag forelages, skulde man ikke undlade tjensll. at ud-

bede sig (Tit.) behagelige Betænkning om, hvorvidt
•

Oiernedet efter Landets locale Forfatning og Indbyg-

gernes Tænkemaade kunde ventes opnaaet ved dette

Middel. Det kongelige Danske Cancellie den 30. Maj i

1816.
. j'å -*"" ......

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over i. Juni.
\

Island
,

ang. Apothekerens Regnskab for det til

Fattigmedicin bevilgede Pengebelob. Khavn den

t- Juni 181*6. — Cancell. 3. Departem. Brevbog 1816,"

A Anledning af en fra Apotheker G. Vigfussen i

Næs paa Island hertil indsendt Promemoria, hvori han
tinsker Oplysning, om de ham for frie Medikamenter
aarliS lilstaaede 400 Rdlr. ere fra Aaretf 1807 blevne

udbetalte hans Gommissionair her i Byen, og om han
fra Aaret 1813 kan vente bemeldte 400 Rd. D. Cour.

meddeles dem ligeledes den kongelige Resolution, og paa-
l»gges tillige uat paaagte det i denne Henseende videre
FornbcW*.
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1816. 1 udbetalte i Rigsbankpenge Solwærdie, Daler for Daler,

^p^^p" indlod Gaucelliet sig i Brevvexling med det kongelige

Rentekammer, hvilket under li. f. M. har afgivet føl-

gende Underretning i denne Sag: at ommeldte 400 Rd.

ere blevne Vedkommende anviste til Udbetaling af den

kongelige Danske Zahlkasse hvergang derom er ind-

kommen Begjering fra Apotheker Vigfussen; for Aaret

1810 ere derimod bemeldte Penge ikke blevne anviste
s

paa Zahlkassen her i Byen, fordi Vigfussen ikke havde

i forlangt saadant, og Kammeret altsaa havde Grund til

at formode, at Belobet kunde være hævet ved Jorde-

bogskassen i Island. For Aarene 1813 og 1814 ére de

efter Apdthekerens Forlangende blevne anviste paa den<

danske Zahlkasse i Rigsbankpenge Solwærdie Daler for

Daler, og ville fremdeles saaledes blive foranstaltet

Vedkommende anviiste, hvergang der indkommer Be-

gjæring derom fra ham, forsynet med behorig Paa-

tegning af Landfogden paa Island. — Cancelliet skulde

ikke undlade tjenstligst at tilmelde Hr. Stiftamtmand

ovenslaaende Kammerets Svar, for at bekjendtgjbres

oftnævnte Apotheker Vigfussen, med Tilfoiende, at

han aarlig bor i befalet Orden aGægge Regnskab for

bemeldte Sums Anvendelse. — Det kongelige Danske

Cancellie den 1. Junii 1816.

12. Juni. Forordning ang. Straffen paa Vand og Br6d.

Khavn den 12. Juni 1816. — Publiceret ved Lands-

overretten 5. August 1816, men ausees dog som ikke gjel-'

dende i Island af M. Stephensen i Klausturp6st. 1820 S. 159

5

* den optages imidlertid her i Henhold til For. 24. Januar 1838

§4. b. - Canc. 2. Depart. Registr. XVII, 195(1816, Nr. 889).

Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1816, S. 49—52

5

- Schou XVII, 475-477. Colleg. Tid. for 1816, S. 395-406

(med Motiver).

Forordning om nærmere bestemmelse i Henseende

til Straffen af Fængsel paa Vand og Brod.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V. at Vi, deels for

l
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nærmere at bestemme Maaden, paa hvilken Straffen af 1816.

Fængsel paa Vand og Brod bor fuldbyrdes, deels for 12. Juni.

at skaane de Forbrydere, som, efter de hidtil gjeldende
N

Love, skulle ansees med en kort Tids Hensættelse til

Arbeide i Fæstningerne, Rasphuset, Tugt- og Forbedrings-

husene, for den af saadan Straf flydende Ulempe, have

fundet det passende allern. at byde og befale, som

folger:

1) Naar Nogen for Fremtiden hensættes i Fængsel

paa Vand og Brod i 5 Dage eller kortere Tid , bor

Straffen fuldbyrdes uden Afbrydelse. Men, hvor Straffe-

tiden er 2 eller flere Gange 5 Dage, bor der mellem

hver Gang gives 5 Dages Mellemfrist. — 2) Hvor Straffe-

tiden er 6 Dage, bor Straffen, efter de 3 Dages Forlob,

afbrydes een Dag: men, hvor den er 7, 8 eller 12 Dage,

bor den fuldbyrdes saaledes, at den Skyldige, efter i

4 Dage at have udstaaet samme, faaer den femte Dag

fri. — 3) I den Tid, hvori Vand- og Brodstraffen (§§ 1

og 2) afbrydes, bor den Skyldige sættes paa fri Fod,

med mindre der skulde mangle fornoden Sikkerhed for

hans Tilstedeværelse, i hvilket Tilfælde han imidlertid hol-

des i Fængslet, hvor der gives ham almindelig Fangekost.

— 4) For. af 6. Decbr. 1743 § 15 formildes saaledes,

at de der bestemte Straffetider stedse nedsættes til det

Halve; dog bliver Tiden, hvori den, i Overeensstem- .

melse hermed, eller ifolge nogen anden Lovbestemmelse,

vilde være 14 Dage, nu at fastsætte til 3 Gange 5 Dage.

5) Hvor Nogen, efter de hidtil gjeldende Love, 'skulde

ansees med 6 Maaneders Arbeide i Forbedringshuset

eller andet saadant Straffested, bliver Straffen nu at

formilde til 6 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og

BrcJd, ligesom og denne sidste Straf, efter selv samme
Forhold, bliver^at sætte i Stedet for Hensættelse til

Slraffearbeide, hvor denne skulde været fastsat til en

kortere Tid end 6 Maaneder, saaledes nemlig, at hver

Maaneds Straffearbeide forandres til 5 Dages Fængsel
paa Vand og Brod. — 6) Saafremt Lægen, paa Grund af
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4816. den Paagjeldendes særegne Legemsbeskaffenhed, skulde

12. Juni. finde en videre Lettelse i Vand- og Brbds-Slraflens Fuld-

byrdelse end den, de foranforte Regler hjemle, nbd-

vendig, fpr at forebygge Fare for hans Helbred, bor

Fogden, inden Straffen sættes i Udovelse, ejbre Ind-

beretning til Overøvrigheden, og vedlægge Lægens

motiverede Skjbn , og bemeldte Ovrighed haver da at

bevilge den, efter Omsta^ndighederne, fornodne Lettelse.

— Hvor en Afbrydelse i den engang begyndte Straf,

formedelst forefaldende særdeles Omstændigheder, maatte

være nodvendig, bor denne naturligviis tilstaaes, uden

at oppebie Overbvrighedens Resolution, dog at der

uopholdeligen gjbres Indberetning til samme. — 7) Unge

Mennesker under 18 Aar, og Folk, som have opnaaet

60 Aars Alderen, fritages for Fængsel paa Vand og

Brod, og bor, i Stedet herfor, lide simpelt Fængsel paa

sædvanlig Fangekost i firedobbelt saa lang Tid, som

den, hvori de skulde have udstaaet hiin Slraf. — Efter

samme Forhold bliver og Vand- og Brods -Straffen at

forvandle til simpelt Fængsel i alle de Tilfælde, hvor

det, paa Grund af den Paagjeldendes særegne physiske

Tilstand, findes, at han aldeles ei kan udholde samme,

eller dog ikke i den hele Tid, som han havde forskyldt.

— 8) Skjbndt Vand- og Brbds-Strafien
,
ifblge Forordn,

af 3. Junii 4796, §§ 33 og 34, i Almindelighed bor

fuldbyrdes uden mindste Ophold, saasnart samme

endeligen er lilkjendt den Skyldige, bbr Udsættelse her-

med dog tilstaaes Qvindespersoner, saalænge de ere

frugtsommelige eller give Die, samt enhver Anden, der,

efter sin Legemsbeskaffenhed, ifblge Lægens Betænk-

ning, for Oieblikket ikke taaler at udstaae Straffen,

saavelsom og, naar andre særdeles Omstændigheder

, skulde anbefale en kort Tids Udsættelse; dog bbr, for

at Udsættelse for længere Tid end 1 4 Dage skal kunne

finde Sted, Overbvrighedens Resolution indhentes. —
9) I Henseende til Vand- og Brods-Straffens Bestemmelse

og Fuldbyrdelse ved Landmilitair-Etaten, skal fremdeles
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forholdes efter de for samme hidtil gjeldende Regler. 1846.

— Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at ^ junj

rette. Givet i Vor kongelige Residentsstad København

den 12. Junii 1816.

Reskript til Amtmanden over Nord- og 28 Juni -

Oster-Amtet, ang. Licentia pråcticandi for Sogne-

præst J6n Jonsson. Khavn den 28. Juni 1816.

- Canc. 3. Depart. Registr. VI, 388 (1816, Nr. 534). Coil.

Tid. for 1816, S. 431.

Frederik den Sjette &c. V. S. B. Vi give dig her-

med tilkjende, al Vi, efter derom allerund. gjort An-

søgning, samt i Betragtning af den af Vort Sundheds-

Collegio afgivne allerunderd. Betænkning, allern. ville

meddele Sognepræsten Hr. John Johnsen til Modrevalle

Kloster i Oefjords Syssel paa Vort Land Island Licen-

tiam pråcticandi inden Oefjords og Nordre Sysseler paa

bemeldte Island, uagtet han ikke har taget den befalede

medicinsk-chirurgiske Examen, imod al det paalægges

ham

:

1) at holde en Dagbog over hans Praxis, af hvilken

han aarlig skal indsende en fuldstændig Exlract til -

Landphysikus, hos hvilken han ogsaa bor soge at skafte

sig fornoden Underretning og Veiledning , især i smit-

somme og chroniske Sygdomstilfælde. — 2) at tage de
af ham til hans Patienter brugende Medicamenter hos

den i Island privilegerede Apolheker, og ikke at forskrive
,

samme andetsteds fra. — 3) at indsende Reqvisitions-

listen over de hos bemeldte Apolheker bestilte Medi-

camenter til den ved Apotheket boende Landphysici

Eftersyn, som hver Gang skal forsyne Listen med sin

Approbation, eller i modsat Fald med fornbdne An-

mærkninger, hvorefter Apothekeren ved Medicamenter-
nefc Udlevering haver at rette sig. Derefter du dig

allerund. haver at rette, og Vedkommende Saadant ti)
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\ 81 6.. Efterretning at tilkjendegive. Befalende <kc. • Frederiks-:

^^Juni"" berg den 28. Junii 1816 1
.

4. Mi. Cancellie-PIakat ang. Thinglæsninger af visse

Hæftelser og Panteobligationer, uden Gebyrer.

Khavn den 4. Juli 1816. — Denne Plakat, hvis fuld-

stændige Titel er : „Plakat angaaende at de i Bankfundationens

§.11 nævnte Hæftelser og formelige Panteobligationer maae

thinglyses uden Gebyrs Erlæggelse, med videre", er publiceret

ved Landsoverretten i Island den 13. Januar 1817 og i Syno-

dalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1 8 17. — Canc. 2. Départ.

Registr. XVII, 216 (1816, Nr. 1006b
). Original- Aftryk hos

Schultz. Qvart-Forr. for 1816, S. 58 5 Schou XVII, 481. Coll.

Tid. 1816, S.. 529,
]

17. juii. Kongelig Resolution ang. Fredning af Værpe-

steder og Sælhundefangst i Island. Frederiks-

. berg den 17. ,Juli 1816. — I Rentekammerets Fore-

stilling 9. Juli fremsættes forst Jonsbogens og de senere Loves

Bestemmelser om Fuglefangst (Jonsb. LandsL Balk Cap. 57

og 58 j For. 13. Juni 1787 Cap. III. § 7; Resol. 21. Juli 1808)

og Sælhundefangst (Jonsb. Rekab. Cap. 9) ; derefter berettes,

at den constituerede Stiftamtmand Isl. Einarsson havde i en

i 1815 indsendt Forestilling gjort opmærksom paa, at den

fastsatte Mulkt for Drab af Æderfugle, nemlig 3 Mk., var for

lav, og at der manglede Bestemmelser om den Grad i -Skaden-

lighed, som fulgte af disse Fugles Drab
5

tillige havde Justiti-

arius i Landsoverretten , Etatsraad Magnus Stephensen, ind-

givet til den under 5. Marts nedsatte islandske Handels-Com-

l

) Ifølge Cancelliets og Sundheds -Collegiets Foranstaltning

bleve for den islandske Jordebogskasses Regning indkjeibte

og oversendte, til Brug for Præsten J6n J6nsson, chirurgiske

Instrumenter til Værdie 101 Rbd. 48 Sk. N. V. (Rentek.

Isl. Copieb. 2, Nr. 24). Disse Instrumenter, tilligemed

en Fortegnelse derover, ere sendte med Cancelliets Skrivelse

til Amtmanden over det nordre og Sstre Amt paa Island

den 29. August 1816, med Anmodning om at meddele

Cancellict Tilstaaelse for Modtagelsen. (Canc. 3. Depart.

Brevb. 1816, Nr. 2340*).
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mission Forslag til en Anordning, angaaende Jagtrettighedens i Si 6.

nærmere Restemmelse, og Værpesteders samt Sæleveides Fred- 17. juij #

ning i Island. Kammeret indrommede Nødvendigheden af

nogle Bestemmelser i denne Retning, men fandt ikke en al-

mindelig Jagtanordning, som M. Stephensens Forslag syntes

at sigte til, for Tiden nødvendig, hvorfor det foreslaaer nogle

Punkter bestemte ved kgl. Resolution, saaledes som det havde

deels samlet sammen af <jle indsendte Forestillinger og For-

slag, deels fundet hensigtsmæssigt at maatte blive paabudne: —
Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1816. B, Nr. 244. Fogtm.

(Algreen-Ussing) VIL 6, 1. H., S. 248-249 ; Resolutionen

trykt i P. Péturssons Hist. Eccl. Island. S. 222.

For at sikkre Vedkommendes lovlige Rettigheder i

Henseende til Ederfugle og anden Fuglevarp, samf Sæl-

bundefangst, i Island, ville Vi herved allernaad. have

bestemt: '

.

1) at, naar Nogen uden' Grundejerens Tilladelse

losner Skud paa saadanne Steder, hvor Værpesteder

for Ederfugle ere anlagte eller indrettede, skal han for

hvert Skud bode 3 Rbd. Solvværdie, dersom Skuddet

skeer i den saakaldte Værpetid, nemlig fra 30. April

til 1. Augusti hvert Aar, men 2 Rbd. Solvværdie, der-

som det skeer paa en anden Tid. — 2) at det skal

være Enhver forbudet, undtagen i Nodvendigheds-Til-

følde, at losne noget Kanonskud inden Va Miils, eller

noget Bosseskud inden lk Miils Afstand fra saadanne
Steder, hvor Ederfuglevarp maatt,e findes, hvilke Steder

til. den Ende blive aarlie;en af Ovrieheden at foranstalte

bekjendtgjorte til Thinge, eller paa anden passende

Maade lil hver Mands Efterretning, da den, som handler

herimod, skal, forsaavidt det ikke er Sofarende, som
endnu ei have været paa Landet og altsaa ikke kunne

antages at kjende Forbudet, for hvert Skud i Værpe-
tiden bode \ Rbd. 48 Sk. Solvværdie, men udenfor

Værpetiden
\ Rbd. Solvværdie. — 3) at ogsaa Steder,

bvor betydelig Herlighed af anden Fuglevarp, ejid

Ederfuglevarp, maatte findes, skulle af Ovrigheden,
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^ » * i

1816. dog efter Vedkommendes Begjering, paa den ovenfor

17. Juli. under Nr. 2 foreskrevne Maade, aarligen foranstaltes

fredlyste, da, naar nogen Uberettiget derefter jager paa

saadanne Steder, han for hvert Skud bor bode 2 Rbd.

Solvværdie, dersom Forseelsen er skeet i den sædvan-

lige Værpelid, men ellers 1 Rbd. Solvværdie. — 4) at

hvo som forsætligen skyder Sælhunde paa en Andens

Grund eller Forstrand, bor, hvis Grunden eller Forstran-

den har været lovligen fredlyst, bode 2 Rbdr Solv-

værdie, men ellers 1 Rbd. Solvværdie for hvert SJiud.

,
— 5) at de ovenfor bestemte Boder skulle, saa ofte

Forseelserne gjentage's, fordobbles, indtil de naae en
i

Sum af 50 Rbd. Solvværdie, hvilken den Skyldige, naar

hans Boder een Gang ere oplobne til denne Sum, siden

erlægger for hver derefter gjenlagen lige Forseelse.— 6) at

foruden Boderne bor den Skyldige hver Gang, forsaavidt%

Skudet er skeet med Bosse, have denne forbrudt. —

-

7) at af samtlige foranforte Boder tilfalder Angiveren

Va Deel og Stedets Fattigkasse de ovrige ?/a Dele, til-

ligemed Værdien af det forbrudte Gevær, men at der-

imod de Fugle eller .Sælhunde, som' ved ulovlige Skud

maatte være dræbte, tilhore den, paa hvis Grund eller

Forstrand de ere skudte, ligesom ham desuden i et-

hvert Tilfælde tilkommer Erstatning af den Skyldige,

efter uvillige Mænds Taxation, for den Skade, han des-

foruden maatte have lidt; og — 8) at det iovrigt skal

forblive ved de nu gjeldende Bestemmelser om Jagten

paa Island. — Og ville Vi allern. have Vort Rentekam-

mer bemyndiget til ved Circulairer at meddele Amt-

mændene i Island forestaaende Bestemmelser, hvilke

• de derefter ved trykte Bekjendtgjorelser have at offent-

Jiggjore, hver i sit Amt, efter at have deri navnligen

anfort de vigtigste Oer, Næsse og Districter i deres

' Amter, hvor den vigtigste Ederfuglefangst forefalder.

—

Frederiksberg den 17. Julii 1816 \

') Communiceret Stiftamtmand Castenschjold og begge Amt-



mændene i Island ,,til allenmd. Efterretning og videre

folende Foranstaltning", ved Rentek. Circ. 24. August 1816
(Isl. Copieb. 1, Nr. 1899-1901)5 samt det Danske Can-
cerne ved Rentek. Skriv. 24. August (Brevb. sst. Nr. 1902).

') kgl. Resol. 12. Oktbr. 1816.
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Directionen for Universitetet og de lærde 1816.

Skolers Skrivelse til Directionen for Fondet ad jSiiiit

usus publicos, ang. Underretning om islandske

Studerendes Beneficier ved Universitetet. Khavn

den 20. Juli 1816 — Univers. Direct. Brevb. 1816,

Nr. 523.

Efter at man, i Anledning af den kgl. Directions

Skrivelse af 8. April d. A., havde anmodet Gonsistorium

ved Kjøbenhavns Universitet om, at indsende Oplysnin-

ger ang. samtlige de Universitets -Stipendier og Bene-

ficier, som ere bestemte til at oppebæres af islandske

Studerende, har man nu modtaget følgende Underret-

ninger: ..."
:

.
'

? ,

'

,

Alle Studerende fra. Island og Færoerne nyde,

ifølge Communitets -Fundatsen af 25. Junii 1777 § 24,

det Privilegium, at .de, saasnart de have taget Examen
Artium, strax erholde Communitets- og Regents-Stipen-

dium, og derved som Gommunitets-Alumner en ugentlig

Understøttelse af 4. Rbmk. Sølvværdie, og som Alumni

Domus Regiæ fri Bolig og Brænde, samt et aarligt Penge-

Beneficium af 18 Rbd. S. V. — Ifolge kgl. Resol. af

14. Januar 1803 have 3 islandske Studentere, som lægge

sig efter Medicin og Ghirurgie, for i sin Tid at udove

samme i deres Fodeland, Adgang til at nyde et dob-

belt Communitets-Stipendium ugentlig, og fri Bolig paa

Regentsen paa 3 Aar. — Foruden disse Understøtninger

°r ingen ved Universtitetet bestemt' for Islændere i

Særdeleshed; thi vel nydes ifolge Fundatsen for det

Arna-Magnæiske Legat visse Stipendier, fra 80 til 150

Rbd. aarlig, af islandske Studentere, som overdrages

i

39*



4816.

20, Juli.

64 2, Unit. Dir. Skriv. ang. islandske Studenter.
* *

og som paatage sig Forretpinger i Henseende til den

Bearbeidelse og Udgivelse af de Arna-Magnæiske Haand-

skrifter,. som er Legatets Hensigt, men da dette aarlige

Stipendiums Oiemed ikke er, at tjene til Understotning

til Studeringers Fremme, men som Betaling for Arbeide,

med hvilket for Tiden tvende Stipendiarii ere syssel-

satte, saa kan bemeldte Arna-Magnæiske Stipendium

ikke henregnes til de [tor] islandske Studentere i Al-

mindelighed ved Universitetet , bestemte Beneficier. —
Den kgl.-Direction for Universitetet og de lærde Skoler

den 20. Julii 1816.

?. August. Gancellie-Girculaire til samtlige kgl. Collegier

m. v., ang. Hertugdommet Lauenborgs Optagelse

i Kongens Titel m: v. Khavn den 7. August

1816. — Canc. 2. Depart. Brevb. 1816, Nr. 2847b
. jevnf.

Coll. Tid. 1816, S. 537. Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 6,

1. H., S. 264-265.

P. M. Hans Majestæt har allern. bestemt, at det

kongelige Slesvig-Holstenske Gancellie herefter skal fore

Navn af det Slesvig-Holsten-Lauenborgske Gancellie, samt

at i den kongel. Tilel Hertugdommet aLauenborg" skal

have Sted efter
((
Ditmarsken". — Hvilket man herved

tjenstligst skulde tilmelde (Tit.) til behagelig Underret-

ning. — Det kgl. Danske Cancellie den 7. August 1810.

28. August. Forordning ang. Samfrændeskifter. Freden

riksberg den 28. August 1816. — Publiceret ved

Landsoverretten i Island 13. Januar 1817, samt i Synodålfor-

samlingen i Reykjavik 1817. Med Hensyn til denne Forord-

nings Gyldighed for Island jevnf. ic>vrigt Canc. Skriv. 28. Aug.

1830. — Canc. 2. Depart. Registr. XVII, 258 (1816, Nr. 1291).

Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1816, S. 70-71
\

Schou XVII, 486—487. Coll. Tid. for 1816, S. 571-580 (med

Motiver).
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Forordning om en nærmere Bestemmelse angaaende 1816.

Samfrændeskifler. 28. August.

Vi Frederik den Sjette, af Guds Naade Konge til

Danmark, de Venders og Gothers, Hertug i Slesvig,

Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,

G. V., at Vi, for i Fremtiden, saavidt mueligt, at sikkre

Umyndige mod de Misbrug, som, under Samfrændeskifter,

stundom findes at være blevne begaaede, dem til Skade,

have fundet for godt at foreskrive fblgende Regler:

1) Naar nogen Enkemand eller Enke for Fremtiden,

ifblge Bevilling, attraaer, ved Hjelp af Samfrænder at

skifte med sin afdbde Ægtefælles umyndige Born og

Afkom, bor den, inden saadant Samfrændeskifte be-
•

gynder, henvende sig til den Ovrighed, som det tilfalder

at beskikke Værger, med Begjæring om, af samme at

faae de Mænd udnævnte, der, som Samfrænddr, skulle

forrette Skiftet; dog kan den Vedkommende selv fore-,

slaae de Mænd, den bnsken brugte hertil, hvilke Ovrig- N

heden bor udnævne, naar ingen sær Betænkelighed

derved haves; men det paaligger altid Ovrigheden at

vaage over, at de Mænd, den, efter eller uden Forslag,

udnævner, ere den bekjendte, baade som duelige til

Forretningen, -og som Mænd af uplettet Redelighed. —
2) Ved samme Leilighed bor Ovrigheden og bestemme,

om den, der efter sit Slægtskab er nærmest til at værge

for de Umyndige, skal, som Tilsynsværge, mode under

Skiftet, eller om det skal overdrages en anden Mand,

som den dertil forordner.— 3) Den, som vil skifte med

Samfrænder, har derfor tillige at meddele Ovrigheden

Underretning, om der gives nogen fbdt Værge for den

Umyndige, hvem denne er, og hvor han opholder sig.

Heraf fblger da, at den Anmeldelse,
\
Forordningen af

23. August 1793 § 1 paalægger Samfrænderne ved

Skiftets Begyndelse, soni overflbdig, bortfalder, hvorimod ,

bemeldte Anordnings bvrige Bud paa det nbieste bor

efterkommes og overholdes. — Hvorefter alle Vedkom-
mende sig alleruiuL have at rette. Givet paa Vort Slot

Frederiksberg 'den 28, - August 1816.
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1816. Forordning om udvidet Handelsfrihed for Is-

lijeptbr.
jand> Frederiksberg den 11. Septbr, 1816. —
Publiceret ved Landsoverretten i Island den 13. Januar 1817

og i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1817, men ikke oversat

paa Islandsk eller optagen i den af den islandske Landsover-

ret udgivne Samling. — Originalen vedhæftet kgl. Resol. 11.

Septbr. 1816, hvorved Udkastet bifaldes, i Rentek. Relat. og

Resol. Prot. 1816, B, Nr. 292; indfort i Rentek. Exped. Prot.

51, Nr. 318/ S. 265—274. Original-Afnyk hos Schultz. Qvart-

Forr. for 1816, S. 73—80. Schou XVII, 487-494. Coll. Tid.

for 1816, Nr. 46 og 47, S. 619-634, 635-645.

- Vi Frederik den Sjette &c. G. V.: Vi have ladet

undersbge og taget under Overveielse, hvilken Foran-

dring, efter de nærværende Omstændigheder, kunde

være fornoden i Lovgivninsen - om Ilandelen oa Skibs-

farten paa Vort Land Island, for at denne Handel, efter

Vor allern. Hensigt og den allerede ved de i Aarene

1786 og 1787 og senere udgivne Anordninger skete

Forberedelse, kunde vorde gavnligst saavel for Staten

i Almindelighed, som for Vore kjere og troe Undersaat-

ter i bemeldte Vort Land Island i Særdeleshed. Thi

byde og befale Vi, som folger:

1) Vort Rentekammer er allern. bemyndiget ti
l
^ fra

næstkommende Aars Begyndelse og indtil videre, at
#

udstæde Passe eller Tilladelser til at beseile Island for

et vist Antal Handelsskibe, der tilhbre fremmede Staters

UndQrsaatter. — 2) De Fremmede, som ville vente at

erholde islandske Beseilings- Passe, bor derom saa be-

limeligen indgive deres Ansbgninger, at de ere ind-

komne til Vort Rentekammer inden Januarii Maaneds

Udgang det Aar, hvori Beseilings-Tilladelsen b'nskes af-

benyttet. I Ansbgningen anfbres Skibets Navn og Dræg-

tighed, samt en Forklaring over den Ladning, som til

Island bnskes udsendt, hvorhos i Særdeleshed maa

opgives, forsaavidt Ladningen bestaaer i Tommer, Stbr-

relsen af denne Varesort i ForhfljhSHil. Skibets Dræglig-

hed. — 3) Ved Beseilings -Pass&ts Modtagelse, eller til

hvilken anden Tid og paa hvad fyed Vort Rentekammer
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i enkelte Tilfælde maatte bestemme, erlægges, i Stedet 4816.

for Ind- og Udforselstold, samt Skibsafgifter, 50 Rigs- 11. Septbr.

bankdaler i rede Sblv for bver Commercelæst af Skibets

Drægtighed, undtagen naar Ladningen bestaaer af Tom-

mer, thi da betales for hver Commercelæst^ som denne

Varesort maatte optage af Skibets Rum, ikkun 20 Rbd.

i rede Sblv. lovrigt ville Vi i ethvert Tilfælde, naar

Fremmede til Handelen paa Island beviisligen maatte

befragte danske Skibe med behbrigt danskt Mandskab,

forunde Vedkommende en efter Omstændighederne pas-

sende Nedsættelse i de her anforte Afgifter. — 4) Naar

et fremmedt Skib, paa den her foreskrevne Maade, er

bleven forundt Tilladelse til at handle paa Island, bor

Skipperen, forinden Afseilingen fra det Sted, hvor Skibet

udredes, være pligtig til at lade det meddeelte Resei-

lings-Pas paategne af den danske Consul paa bemeldte

Sted, som derved bekræfter Rigtigheden af Skibets i

Passet opgivne Navn og Drægtighed. Ligeledes bor

Skipperen forsyne " sig med behbrige Attester om,

at Skibets Mandskab ei er befængt med nogen farlig

smitsom Sygdom, i Særdeleshed ikke med Kopper eller

Mæslinger, hvilke Attester, forinden Skibets Afreise, og-

saaTbbr forevises Consulen og af ham paategnes. —
5) Ved Ankomsten til Island skal Skipperen strax an-

Ibbe een af Landets Kjbbstæder, som ere: Reikevig i

• • * •

Sonder-Amtet, Eskefjord og Oefjord i Oster- og Nord- s

Amtet, samt det i Vester-Amtet beliggende Udliggersted

Grbnnefjord, hvilket herefter skal have Kjbbstæds Navn

og Rettigheder, i Stedet for lsefjord , som , formedelst

dets mindre beleilige Beliggenhed, bliver for Eftertiden

a t henregne blandt de autoriserede Udliggersteder.

Naar Skipperen ankommer til een af bemeldte Kjbb-

stæder, blive det islandske Beseilings-Pas, fornævnte

Sundheds-Attester samt Cargaisonlisten, tilligemed Ski-

bets bvrige Papirer, ufortovet at aflevere i Reikevig til

Byfogden, men i de bvrige Kjbbstæder til vedkommende
Sysselmand, som bor forsyne Papirerne med Paategning

om, at de ere foreviste og rigtige befundne, naar delte
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1816. sidste er Tilfældet, hvorefter de tilbageleveres til Ved-

11. Septbr. kommende. — 6) Dersom det befindes, at Skibet ved

Ankomsten til Landet mangler fornævnte Sundheds-

Attester, skal samme ansees, som om det ei var for-

synet med det fornbdne islandske Beseilings-Pas, og bor

r derfor af Øvrigheden afvises, som aldeles uberettiget

til Handel, hvorom vedkommende Embedsmænd skulle

afgive Forklaring ved Paategningen af de foreviste Pa-

pirer, og om det Skete uopholdeligen afsende Beret-

ning til Amtmanden, samt ibvrigt noie paaagte, at Skibet

ikke pleier noget Samqvem med Landet, hvilket under

Skibets og Ladningens Confiscation forbydes. Naar

derimod det fremmede Skib paa den befalede Maade
' har legitimeret sig i een af Landets Kjbbstæder, som

berettiget til Handel, skal det være Skipperen uformeent

at anlbbe de ovrige Kjbbstæder og autoriserede Ud-

liggersteder, hvilke sidste nu for Tiden erc : Havnefjord,

Kieblevig, Orebakke og Vestmannbe i Sonder-Amtet,

Berefjord, Vapnefjord, Husevig, Hofsaas og Skagestrand
* * _

i Nord- og Oster-Amtet, samt Reikefjord, Isefjord, Dyre-

fjord, Bildal, Patriksfjord, Flatb, Stikkesholm, Olufsvig,

Stappen og Budenstad i Vester- Amtet. Dog er Skip-

peren forbunden til strax ved Ankomsten til een af

disse Handelspladse, og forinden han driver nogen

Handel, ogsaa der at forevise Skibspapirerne for ved-

kommende Sysselmand, som ligeledes forsyner dem
med Paategning om, at de ere blevne foreviste. —
7) De fremmede Handlende skulle i Eet og AU rette

sig efter Landets Love i Almindelighed og de for Vore

egne Undersaatters Spekulationshandel paa Island gjel-

dende Anordninger i Særdeleshed. Det er derfor, i

Gvereensstemmelse med Plakaterne af I.Junii 1792 og

23. April 1793, Fremmede ikkun i 4 Uger tilladt at.

drive Handel en detail i en Kjbbslæd eller i et autori-

seret Udliggersted, uden at de maae oprette Handel

paa Landet ved enten at opfbre Skuur, eller ved der

i i



For. ang. Handelen. 617

at opsætte Bygning eller Telt; ligesom Fremmede ogsaa, 1816.

ifblge Forordn, af 13. Junii 1787, I.Gap. 13. og 14. §,
ll.Septbr.

skulle Være forbundne til at afgive til vedkommende

Ovrigheder en Liste over de Varer, som de maatte have

kjobt og solgt i enhver af de Handelspladse, som af

dem ere blevne opseilede. — 8) Naar et fremmedt

Handelsskib, som er forsynet med islandsk Beseilings-

Pas, ankommer til et Udliggersted, forinden det har

anlobet een af Kjobstæderne og der af Ovrigheden er-

holdt den befalede Paategning paa Skibspapirerne, da

skal Skibet, som endnu uberettiget til Handel, af ved- .

-

kommende Sysselmand ei tilstædes nogen Handel, inden

bemeldte Paategning paa lovlig Maade er bleven er-

hvervet. — 9) Dersom det befindes, at Skipperen paa

noget fremmed, ellers til Handel paa Island berettiget.

Skib har overtraadt de i 7. og 8. § for et saadant

Skibs Handel foreskrevne Regler, bor han bode fra 50

til 100 Rigsbankdaler rede Sblv, hvilken Mulkt af Ov-

righeden paa lovlig Maade kan inddrives ved at lægge

Beslag paa Skibet og at bortsælge ved offentlig Auction*

en saa stor Deel af Ladningen, som behoves til Muik-
i

tens Betaling. Af denne Mulkt. som, naar Forseelsen

igjentages, erlægges med det dobbelte Belbb, tilfalder

Angiveren XU Deel. Men de ovrige 3
/4 Dele tillægges

Stedets Fattigvæsen. — 10) De fremmede Skibes Lad-

ninger bor være overeensslemmende med den Forklaring,

som derom "er indfort i de Vedkommende meddeelte

islandske Beseilings-Passe og den vedkommende Ovrig-

heder tillige foreviste Cargaisonliste. Befindes det, at

e t fremmedt Skib medbringer andre, end de i Beseilings-

Passet omforklarede Varesorter, kan Skibsrhederen ei

vente, at ham oftere forundes Tilladelse til at handle

paa Island; ligesom Skipperen ogsaa, naar det i Sær-

deleshed maatte befindes, at Skibet enten aldeles ikke,

eller blot for en Deel. indeholder den Tommerlast. som
i Beseilings- Passet er angiven, bbr udrede i Mulkt 5
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1816. .Gange Belobet af den Afgift, som ved den urigtige An-

11. Septbr. givelse er besvegen. Denne Mulkt, hvoraf Angiveren

,

ogsaa nyder 1U DeeJ, men de ovrige % Dele tilfalde

Vor Kasse, inddrives paa den foran bestemte Maade. —
11) Det paalægges Byfogden i Reikevig og de Syssel-

mænd, i hvis Embeds-Distrikter Ilandelspladse ere be-

liggende, at have et særdeles Tilsyn med, at de Frem-

mede holde sig denne Forordning, saavelsom de ovrige

for den islandske Handel gjeldende Anordninger, efter-

I rettelige. Til bemeldte Vore Embedsmænd skal af et-

hvert fremmedt Handelsskib, som anlober en inden deres

Jurisdictioner beliggende Handelsplads, udredes 6 Rbd.

i rede Sblv, som Skipperen erlægger, forinden Skibs-

papirerne, efter Foreviisningen paa ethvert Sted, blive

ham tilbageleverede. — 12) Saasnart et fremmedt Skib

, kommer tilbage fra Island, skal Skipperen aflevere det

islandske Beseilings-Pas, der gjelder ikkun for een Reise,

paa fremmede Steder til den nærmeste af Vore Con-

suler, men i Vore egne Lande til vedkommende Told-

betjente, hvorefter Passet af dem uopholdeligen indsendes

til Rentekammeret. Handler Skipperen herimod, kan

Skibsrhecleren ei vente, at ham oftere forundes Besei-

lings-Tilladelse paa Island. — 13) Det Forbud, som

indeholdes i Forordningen om den islandske Handel

og Skibsfart af 13. Junii 1787, 2. Cap. 1. §, mod de i'

Island bosatte Kjobmærids Handel paa fremmede Steder,

med mindre de forud associere sig med et Handelshuus

i/Danmark eller Hertugdbmmene, skal for Eftertiden

være ophævet. Det tillades derfor enhver i Islands

Kjobstæder eller autoriserede Udliggersteder bosat Han-

delsmand, som der har taget Borgerskab og vedbliver

for sig og sin Familie at holde Dug og Disk, med egne

eller andre Vore Undersaatter tilhbrende Skibe, der ere

forsynede med anordnet islandskt Sbpas, saavel derfra

at udsende Ladninger direete til fremmede Steder, som

ogsaa, for egen Regning, direete- fra fremmede Steder,

at indfbre Skibsladninger i Island. — 14) De i Island
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sladigen bosatle Handelsmænd, som derfra til fremmede 1816.

Steder ville expedere Handelsskibe, der ei ere forsynede 11. Septbr.

med islandske Sdpasse, udstædte igjennem Vort Rente-

kammer, skulle væve forbundne til, for det Skib, som

udsendes, at erhverve behbrigt Sbpas, hvilket kan skee

ved at indsende de i Plak. af 7. Martii 1787 befalede

Beviisligheder til Vor Stiftamtmand over Island, som er

bemyndiget til derefter at meddele Vedkommende det

forlangte Sbpas, der gjelder ikkun for een Reise, hvor-

under Tilbagereisen ogsaa indbefattes, uagtet Skibet

maatle have anlbbet flere fremmede Steder, lbvrigt

fblger af sig selv, at, dersom Skibe afgaae fra Island

til Steder, hvortil algierske Sopasse behoves, bor der-

med forholdes for Eftertiden, som hidindtil. — 15) For

ethvert af Stiftamtmanden meddeelt Sbpas erlægge de

Vedkommende 36 Rigsbankskilling Solvværdie for hver

• Commercelæst af Skibets Drægtighed, hvilket Gebyr ind-

betales hver Gang" i Islands Jordebogskasse. Og bor

Stiftamtmanden derhos aarligen til Rentekammeret af-

give en Forklaring over alle de Sopasse, som af ham,

ifblge foregaaende § 14, maatte blive meddeelte. —
16) Saasnart et fra Island udgaaet Handelsskib, som er

forsynet med et af Stiftamtmanden meddeelt Sbpas,

ankommer til fremmede Steder, bor Passet af Skipperen

forevises Vore Gonsuler sammesteds, og af dem paa-

tegncs, ligesom Sbpasset ogsaa, naar Skibet efter fuld-

endt Reise kommer tilbage, til Island, uopholdeligen bor

afleveres til vedkommende Sysselmand og af ham Ind-

sendes til Stiftamtmanden, som derefter indsender det,

tilligemed de for Passets Udfærdigelse modtagne Be-

viisligheder, til Vort Rentekammer, for der at vorde

efterseet og casseret. Overbevises phederen eller Skip-

peren nogen utilladelig Omgang med Sbpassets Erhver-

velse eller Brug, bor de paa lovlig Maade tiltales og

btide fra 200 til 2000 Rigsbankdaler Solvværdie, som

deles paa den i 9. § bestemte Maade. — 17) Enhver

af Vore Und ersa atter, som expederer Handelsskibe di-
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1846. recte fra Island til fremmede Steder, skal, i Stedet for

Tf^s^tbT den ved Plakaten af 48. Augusti 1786 § 10 paabudne

4 Procent Afgift, naar islandske Varer udfores fra Dan-

mark eller Hertugdommene til fremmede Steder, erlægge

til Vor Kasse en Afgift af 5 Rigsbankdaler rede Sblv

'
, for hver Commercelæst af det udsendte Skibs Drægtig-

hed. Rhederen, eller Skipperen paa hans Vegne, bor

til den Ende, forinden Skibets Afreise fra Island, ud-

stæde og aflevere, i Reikevig til Byfogden, men i de

andre Steder til vedkommende Sysselmand, tvende

ligelydende Anmeldelser, hvori forklares det udsendte

Skibs Navn og Drægtighed, saavel som til hvilket frem-

medt Sted Skibet maatte -være bestemt. Med disse An-

meldelser, hvoraf vedkommende Sysselmænd uopholde-

ligen indsende den ene til Landfogden, bor Afgiften

enten strax erlægges til Jordebogskassen i Island, eller

ogsaa for sammes Beløb tillige afleveres en paa et veder-

hæftigt Handelshuiis i Kjbbenhavn in triplo udstædt

Anviisning, som derefter med trende forskjellige Skibs-

lejligheder tilstilles Vort Rentekammer, til hvilket des-

uden den anden Anmeldelse altid bliver al indsende.

— 18} Naar de i Island stadigen bosatte Handelsmænd

for egen Regning og med de af dem fra Island udsendte

Skibe, indfore Ladninger sammesteds directe fra frem-

mede Steder, skulle de nyde den samme Frihed for

Told og andre Afgifter, som Vi, indtil videre, have til-

staaet Vore Undersaatters Handel paa Island i Alminde-

. lighed. — For det Ovrige forbliver det ved de for den

islandske Handel nu gjeldende Anordninger. Hvorefter

de Vedkommende sig allerunderd. have at rette. —
Givet paa Vort Slot Frederiksberg den 11. September

u.Septbr. Reskript til Stiftamtmanden over Island, Ca-

stenschjold, ang. Handel og Ejobstedborgere paa
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Island. Khavn den 11. Septémbr. 1816. — *816.

Rentek. Exped. Prot. 51, Nr. 319, S. 274-276. ' s
'<

Jj^fg^!'

Frederik den Sjette &c. V. S. B. Ligesom Vore

hbisalige Herrer Forfædre af landsfaderlig Omhu Tid

efter anden have foiet saadanne Foranstaltninger, der

ansaaes tjenlige til at befordre en almindelig "Velstand
« •

iblandt Vore kjære og troe Undersaatter i Vort Land

Island, saaledes have Vi ogsaa, efter gjenerholden Fred,

i samme Hensigt, henvendt Vor Opmærksomhed paa,

hvorledes bemeldte Vort Land, efter de del i Anledning

af Krigen paaforte Lidelser, kunde ophjælpes. Fremfor

Alt have Vi taget under Overveielse, om og hvorledes

den Landet ved Forordn, af 13. Junii 1787 bevilgede

Handelsfrihed kunde nu, til Islands sande Vel, i For-

bindelse med Statens Tarv i Almindelighed, gives en

passende Udvidelse. Vi have derfor ladet denne Sfg

paa det nbieste undersoge, og Os udfbrjigen foredrage

Grundene for og imod hin yderligere Handelsfrihed. Og

da det er Vort Onske, at Vore kjære og troe Under-

saatter paa Island ei skulle savne de Fordele, som Ad-

gang til Handelen med Fremmede muligen kan forskaffe

dem, naar samme holdes indenfor saadanne Grændser,

der sætte Os i Stand til at lempe den efter Statens

almindelige og Islands særdeles Tarv, saa have Vi ved

en Forordning af Dags Dato ei alene tilstaaet enkelte

Fremmede Handelsfrihed paa Island, imod at de er-

lægge- en passende Godtgjorelse til Vederlag for de

Told-Afgifter, som Omstændighederne for det forste ei,

tillade at indfbre i Island /i den sædvanlige Form, men

ogsaa, ,til Handelsfrihedens desto stbrre Udvidelse for

bemeldte Vore islandske Undersaatter, forandret nogle

Bestemmelser i fbrslnævnte Forordning om Handelen

og Skibsfarten paa Island. — Men paa det åt disse

Vore til Islands Vel sigtende landsfaderlige Hensigter

ei skulle forfeiles, og den Landet nu allern. tilstaaede

udvidede Handelsfrihed misbruges, paalægge Vi dig
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1816. hermed, at du i det dig allern. betroede Amt vaager

TPg^tbr over, som ogsaa ved de dig underordnede (ivrigheder

lader alvorligen paasee, at intet Slags Misbrug foregaaer

med Navnet af Borgere, i de inden dit Amt belig-

gende Handelssteder, til Tab for Island og Staten i

Almindelighed. Til hvilken Ende du aarligen haver at

indsende til Vort Rentekammer en fuldstændig og noi-'

agtig Beretning om Antallet og Navnene paa de i en-

hver Handelsplads bosatte og sig der personligen med
Familie opholdende Borgere, som drive den dem ved

bemeldte Vor Forordning af Dags Dato, dens 13, §,

tilladte aclive Handel med udenrigske Steder, samt en

Forklaring over Qvantiteterne af samtlige for deres

Regning hvert Aar indførte og udforte Varer, og sam-

mes omtrentlige Værdie. Og da det er Vor allernaad.

^jjlie, at Os aarligen af Vort Rentekammer skal fore-

lægges en almindelig Oversigt over den islandske Han-

del i alle dens Grene, saa haver du at indskjærpe [By-

fogden i Reikevig og 1 vedkommende Sysselmænd i dit

Amt, at de, overeensslemmende med Forordningen af

43. Junii 1787. ufeilbarligen hvert Aar indsende til be-

• meldte Vort Collegium noiagtige Forklaringer over alle

ved Handelsstederne inden deres Jurisdictidner, saavel

af Vore Undersaatter, som og af Fremmede, der med-

deles Plandels-Tilladelse paa Island, indforte og udforte

Varer. Hermed skeer Vor Villie. Befalende dig Gud.

Skrevet paa Vort Slot Frederiksberg den 11. Septbr.

1816 2
.

25. septbr. Kongelig Resolution ang. Lim for d$ consti-

tuerede Dommere i Landsoverretten r Island.

Khavn den 25. Septembr. 1816. — i Canceiiiets

,
Forestilling 25. Septbr. bemærkes, at den forhenværende con-

') fra [ udel. i Reskripterne til begge Amtmændene.
2
) Ligelydende Reskripter ere under s. D. afgaaede til Amt-

manden i Nord- og Oster-Amtet og til Amtmanden i Vester-

Amtet. Rentek. Exped. Prot. ssfc Nr. 320—321, S. 276.
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stituerede Stiftamtmand i Island Isl. Einarsson havde indstillet, '1816.

at der maatte bevirkes forrige Sysselmand Sig. Petersen, for—-

hans Deeltagelse som constitueret Assessor siden 1811 i nogle '
^

Sagers Behandling og Paakjendelse ved Over-Criminalretten, en

Godtgjorelse af 150 Rbd. S. V. af Justitsfondet, foruden de ham

af Justitskassen forskudsviis anviste 50 Rbd. S. "V., samt tillige,

at Stiftamtet maatte bemyndiges til i Fremtiden at anvise

hani 10 Rbd. S. V. for hver Sag, hvori han som constitueret

Assessor i Overretten maatte deeltage. Det var i Henseende

hertil yttret af Einarsson, at Sysselmanden, som afskediget Em-
bedsmand, strængt taget ikke var pligtig at efterkomme Con-

stitutionen, samt at han var svagelig og yderst trængende,

saasom hans Pension kun var 30 Rd., uog Bivaanelsen af Ses-

sionerne kunde endog indirecte foraarsage ham Bekostninger i

Henseende til Klæder, da Manden ellers sjelden gaaer ud".

Idvrigt var det oplyst, at han i de 6 Aar fra 1811 til 1816

havde deeltaget i 23 Sagers Behandling og Paakjendelse ved 1

Overretten. Cancelliet indstiller derfor:

uat afskediget Sysselmand S. Petersen maa for hans

,
Deeltagelse som 'constitueret Assessor i Sagers Behandling

og Paakjendelse ved den nu allern. ophævede islandske

Over-Criminalret, allern. forundes en Godtgjorelse af 150

Rbd. S. V. af den kgl. Kasse 3 samt at Stiftamtet i Island

maa i Fremtiden bemyndiges til af Justitskassen attilstaae

et Honorarium af 10 Rbd. S. V. for hver Sag, til hvis

Behandling han eller nogen anden juridisk Embedsmand

maatte blive constitueret, som Assessor i den islandske

Landsoverret".

— Canc. 3. Depart. Forestillinger 1816, Nr. 131. Fogtmari

(Algreen-Ussing) VII. 6. 1. H., S. 319.

Vi bifaldé i det Hele denne Vort Gancellies aller-

underd. Indstilling, dog saaledes, at den Sysselmand

Petersen allern. forundende Gralification udbetales med

300 Rbd. N. V. Kjobenhavn den 25. Septbr. 1816 \

') Resolutionens Indhold er communiceret Stiftamtmanden

over Island i Canc. Skriv. 19. Oktobr. 1816 (Canc. 3.

Depart. Brevb. 1816. Litr. B, Nr. 2832).
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til Kjobenhavn. Kbavn den 25. Septbr. 1816 K
— Cancell. 3. Departem. Registr. VI, 439b (1816, Nr. 83£).

Coll. Tid. 1816, S. 663. Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 6,

1. H., S. 319—320.

Frederik den Sjette &c. V. S. B. Vi give dig her-

med tilkjende, - at Vi, efter derom allerund. gjorte An-

dragende, saml i Betragtning af de af Vort Danske
i

Gancéllie allerund. oplyste Omstændigheder, allern. ville

have fastsat, at den Betaling, som tilkommer Eierne af

de til og fra Island til Vor kgl. Residentsstad Kjoben-

havn farende Skibe, for at overfare Delinquentere, skal

beregnes til 1 Rbd. S. V. for hver Delinquent for hver

Dag Overfarten vedvarer. Derefter du dig allerund.

haver at rette, og Vedkommende Sligt lil Efterretning

at tilkjendegive. Givet i Vor kgl. Residentsstad Kjoben-

havn den 25. Septembr. 1816

Rentekammer-Circulaire til Sysselmændene i

Island og Byfogden i Reykjavik, ang. Indberet-

ninger om Handelen i Island. Kbavn den 28.

Septembr. 1816. — Rentek. isl. Copieb. 2, Nr. 43.

For at opnaae Ensformighed og noiagtig Underret-

ning om, hvilke Varer der saavel indskibes til og for-

handles i, som udskibes fra Island, samt Markeds- Pri-

serne, tilstilles Hr. Sysselmanden [Landfogden, som

tillige Byfoged i Reikevig] Exemplarer af trykte derover

forfattede Tabeller. Forsaavidt de Vare angaaer, som

ikke deri ere anforte, saasom Isenkram og Urtekram

med videre, blive de skriftlig attilfdre. Disse Tabeller

blive ufeilbar at indsende her til Kammeret med de

») Canc. Skriv. 10. Marts 1821 5 Rentek. Skriv. 14. April

1821.

2
) Ligelydende Reskripter mut. mut. s. D. til Amtmanden

over Islands Norder- og Oster-Amt og Amtmanden over

Islands Vester-Amt. Registr. sst.
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fra Landet retournerende indenrigske Skibe, og ellers, 1816.

saavidt muligt, ved andre Leiligheder Duplicater deraf,
<
^TTV

^?T"'
v £o, ocptbr.

samt ellers endvidere deraf at tilstille Amtet ligelydende

Exemplarer. Hr. Sysselmanden [Landfogden som By-

foged i Reikevig] paalægges paa det alvorligste heri at.

opfylde Deres Pligt, da De i Forsbmmelses-Tilfælde maa

vente, at Sagen vil blive efter Omstændighederne Hans

Maj*, forelagt til allern. Resolution, hvorledes De derfor

blive at ansee. Endvidere ville De lade Dem være

angelegen ligeledes at indsende de befalede Forretnin-

ger over, hvad Beholdninger der haves ved Handlerne

ved Skibenes Afseiling. — Rentekammeret den 28.

Septembr. 1816.

Rentekammer-Circulaire til Stiftamtmanden og 28 SePtb

Amtmændene i Island, ang. Indberetninger om

Islands oeconomiske Forfatning. Khavn den

28. Septbr. 1816 \ Rentek. Isl. Copieb. 2, Nr. 44.

Hvad Ordre samtlige Sysselmænd, samt Byfogden

i Reikevig, er, i Relation til 11. Maju allern. Reskript af »

11. d. M. lillagt, om at afgive Underretning om Han-

delen i Island, skulde vi ikke undlade at communicere

Hr. (Tit.) ved hosfblgende Gjenpart. Men vi maae

endvidere, for at erholde fuldstændigere, eller rettere:

betimelige, Underretninger ' om Landets oeconomiske

Forfatning, da Sysselmændene ikke altid have været

efterrettelige med at indsende de befalede Efterretnin-
%

ger om Landets Tilstand, ligesom de, der ere fra dem

indkomne, som oftest have haft det forbigangne Aar til

Gjenstand, istedenfor det lobende, tjenstl. anmode (Tit.)

om, at indskjærpe dem heri stbrre Noiagtighed, og det

saaledes, at de lade sig være angelegen med det re-

tournerende Postskib om Foraaret at afsende deres

r.

!) Rentek. Skriv. 17. Marts 1821.

ni. b. 40
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1816. Beretninger om Landeis Tilstand for den- forlobne

28*Septbr"
vinler

> °S med de retournerende Handelsskibe om
Efteraaret for den forlobne Sommer. — Rentekammeret

den 28. Septembr. 1816.

- .» *

.

1. otkbr. Cancellie- Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Embedsmændenes offentlige Indberet-

ninger. Khavn den 1. Oktobr. 1816, — Canc.

3. Depart. Brevb. 1816, Nr. 2655.'

I en Skrivelse til Cancelliet af 17. August d. A.

har Hr. Stiftamtm. indmeldt, at De, deels formedelst

Handelsskibenes usædvanligen hurtige Afreise fra Island

i indeværende Sommer, deels formedelst Vedkommen-

des utidige Efterladenhed, ei seer Dem istand til, efter

Anordningerne, herlil betimeligen at indsende de be-

falede aarlige Indberetninger, samt indstillet, at det

maatte, tillades Dem at foreskrive Vedkommende en vis

Tid, inden hvilken alle Beretninger skulde være ind-

komne til Dem, under en af Dem bestemmende daglig

Mulkt af 2Rbd.S. V. m. m. — Foranlediget heraf skulle

man tjenstl. melde Dem til behagelig Efterretning, at

De maa ansees bemyndiget til at anvende de Tvangs-

midler mod de Dem underordnede Embedsmænd, som

ere passende og fornodne, for -atformaae dem til deres

Embeds -Pligters Opfyldelse. — Det kgl. Danske Can-

cellie den 1. Oktobr. 1816.

2. oktbr; Reskript til Stiftamtmanden og Biskoppen

over Island, ang. Nedlæggelse af Kirken paa

Budum. Frederiksberg den 2. Oktbr. 181(>. —
Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1817. — Canc.

'

1. D&part. Registr. VI, 143b-144 (1816, Nr. 298). P. Péturs-

sons Hist. Eccl. Island. S. 223-224. Coll. Tid. 1816, S. 664.

Fpgtm. (Algreen-Ussipg) VII. 6, 1. H. , S. 323—324. —
Islandsk: Udtog i Klausturp6st. 1818, S. 49—50.

Frederik den Sjette &c. V. S. B. Da Vort Danske
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Caneellie, allerund. haver andraget for Os, at Annex-

kirken paa Vor Gaard Budum i Snefjeldsnæs Syssel under

Vester-Amt paa Vort Land Island er ganske forfalden og

savner de behbvende Bidrag til Istandsættelsen, ligesom

dens Portionsbeholdning ikkun udgjbr lidt over 18 Rd.

i Danske Courant- Sedler , samt at den kan nedlægges

uden mindste Tab for Sognepræsten, eller synderlig

13esvær for Sognefolket, der ligesom forhen, for be-

meldte Annexkirke blev oprettet, kunne soge Kirken

paa Stadestad; saa give Vi eder hermed tilkjende, at

Vi, efter allern. at have taget denne Sag i Overveielse,

tillige med samtlige dens Omstændigheder, dg de af

Vort Rentekammer, samt af dig, Os elskelig Vor Biskop
1 over Island, og vedkommende Amtmand og Herreds-

provst fremsatte, Os af Vort Danske Gancellie allerund.

foredragne Bemærkninger og Forslag, herved allern.

ville have bevilget og fastsatt

1) At Annexkirken paa Vor Gaard Budum inden

Snefjeldsnæs Provstie, Vester-Amt, paa bemeldte Vort

Land Island, skal nedlægges, dens Bygning, samt Or-

namenter og Utensilia bortsælges ved offentlig Auction,

og sammes Belbb skjænkes til een eller flere fattige

Kirker i nysmeldte Vester-Amt. — %) Al de 4 bemeldte

Kirke tilhdrende Qvilder maae, som hidtil, forblive paa

Budum, og Præsten til Stadestad nyde deraf de halve

Smdrleier. — 3) At Bude Sogn, eller Gaarden Budum

med tilhorende Hjaleier eller Husmandspladse, tillige

med Gaarden Hraunhbfn, herefter som tilforn skal hore

til Kirken paa Stadestad. Derefter I eder allerunderd.

have at rette, og Vedkommende Saadant til Efterretning

at tilkjendegive. Befalende &c. Givet paa Vort Slot

Friderichsberg den 2. Oktbr. 1816..

Reskript til Stiftamtmanden og Biskoppen 2. Oktbr,

over Island, ang. Nedlæggelse af Aas Kirke i

Kelduhverfi. Khavn den 2. Oktobr. 1816. —
40*
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4846. Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1817. — Canc.

2. Oktbr. l.Depart.Registr.VI, 143 (1816, Nr. 297). Uddrag i P. Péturss.

'

—
'Hist. Eccl. Island. S. 223. Coll. Tid. 1816, S. 664. Fogtm.

(Algreen-Ussing) VII. 6, 1. H., S. 322—323. — Islandsk:

Udtog i Klausturp6st. 1818, S. 50.

Frederik den Sjette &c. V. S. B. Eftersom for Gs

af Vort Danske Cancellie allerund. er andraget, at An-

nexkirken paa Gaavden Aas i Kelduhverfi under Norder

Syssel, Nord- og Oster-Amt paa Vort Land Island, er

faldefærdig og ubrugelig, og ikkun har en Portions-

Beholdning af 8 Rd. i Dansk- Gourant-Sedler, hvilket

er aldeles utilstrækkeligt til den fornbdne Istandsættelse;

samt at Sognefolkenc, hvis Antal siden Ildsprudnings-

Aaret er meget ringe, uden Vanskelighed kunne sbge

Hovedkirken paa Garde, til hvilken Nogle af dem selv have

bnsket at vorde henlagde; — saa give Vi eder hermed

tilkjende, at Vi, efter allefh. at have overveiet denne

Sag med samtlige dens Omstændigheder, og de af Vort »

Rentekammer, samt dig, Os elskelig Vor Biskop over

Island, og vedkommende Herredsprovst derom afgivne,

Os af fornævnte Vort Danske -Cancellie allerund. fore-

dragne Betænkninger og Forslag, herved allern. ville

have bifaldet og forordnet Fdlgende:

1) Annexkirken paa Gaarden Aas i Kelduhverfe

under Norder Syssel paa bemeldte Vort Land Island

skal nedlægges, og Aas Sogn henlægges til Hovedkirken
x paa Garde. — 2) Aas Annexkirkes Bygning, tillige med

de samme tilhorende Ornamenter og Utensilia, skulle

bortsælges ved offentlig Auclion, og de derfor indkom-

mende Penge, tillige med Kirkens Portions- Beholdning,

uddeles imellem de fattigste Kirker i Provstiet. —
3) Den Aas Annexkirke tilhorende Andeel i Halve-Gaar-

den Aas, tillige med Kirkens samtlige Serviluter, samt

6 af dens 12 Qvilder, tilfalde nuværende Eier af Gaar-

den, imod at han og Eftermænd underholde de bvrige

6 Qvilder paa Gaarden, uden at deres Vedligeholdelse

i nogetsomhelst Tilfælde kommer Beneficiarius til Garde
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til Last, samt betale til denne efter disse 6 Qvilder

fulde Smotieier, nemlig 120 Pd. Smbr eller dets Værd

efter gangbar Priis. — Derefter 1 eder allerund. have

at rette, og Vedkommende Saadant tir Efterretning at

tilkjendegive. Befalende &c. Givet paa Vort Slot Fri-

derichsberg den 2. Oktobr. 1816.

i *

- Kongelig Resolution ang. academiske Stipen- 12. oktbr.

dier til islandske Studerende. Khavn den 12.

Oktobr. 1816. — I Forestilling fra Directionen for Fon-

den ad usus publicos 7. Oktbr. bemærkes, at ifélge kgl. Resol.

2. April 1816 havde man indhentet Oplysninger fra Directionen

for Universitetet og de lærde Skoler om de islandske Stude-
(

rendes Stilling ved Universitetet l

, hvilke Oplysninger indberet-

tes. — Kongelige Resolutioner vedkommende Fondet ad usus

publicos 1816, Nr. 1030.

Directionen har, foruden hvad den heri allerund.

har oplyst, at nedlægge den i Vor allerh. Resol. af 2.

April d. A. tillige allern. befalede Betænkning, om dér

ikke, for at opmuntre islandske Studerende til her ved

Universitetet at fortsætte deres Studeringer, kunde af

Fonden ad usus publicos béstemmes en klækkeligere

Sum, end hvad til dette Oiemed nu af samme udredes.

Frederiksberg den 12. Oktobr. 1816.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Nord- 12. oktbr.

og Oster -Amtet, ang. Bryllup og Begravelse i

Kirker. Khavn den 12. Oktobr. 1816. —
%

Canc. 1. Depart. Breve 1816, Nr. 2679 (blank i Brevbogen).

Hr. Conferentsraad bar i Skrivelse af 42. Martii

d. A. indberettet til Gancelliet:

4) at der i forrige Aars Efterhost blev holdt et

BoiidebryJlup i Silfrastad Kirke, hvørved baade Stedels

Sognepræst og Sysselmand vare tilstede; og — 2) at

N

t

v

l

) see Univers. Dir. Skriv. 20. Juli 1816.
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816. Sognepræsien for Garde og Aas, Bjorn Haldorsen, har

Oktbr. i afvigte Aar ladet sin afdbde Moders Lig begrave i

Garde Kirke; hvorhos Hr. Confr. har forespurgt: hvor-

ledes' der skal forholdes i Henseende til disse tvende

lovstridige Handlinger.

Cancelliet var allerede forud fra Biskoppen over

Island bleven underrettet om disse tvende Fakta, og,

i Henseende til det forstnævnte, bemærkede Biskoppen,

at det havde fundet Sted af Mangel paa Husleilighed,

at der ingen videre Uordener i Kirken vare begaaede;

at Sognepræsten i Forstningen havde fraraadt at holde

Brylluppet i Kirken og i dets Sted tilraadt at slaae Borde

op paa Pladsen udenfor, hvilket, formedelst indfaldende

Storm og Begnveir, blev forhindret; at Tiden, hvori

Bryllupsgæsterne opholdt sig i Kirken, var meget kort,

og at ikkun ubetydeligt Brændeviin blev skjænket i

Kirken. — Belræffende det under Nr. 2 ommeldte Fak-

tum bemærkede Biskoppen, at Aarsagen til denne Lov-

overtrædelse var, at den Dag Liget skulde begraves

opkom et meget stærkt Sneefog, som gjorde det umu-

ligt at opkaste Graven i Kirkegaarden, og at den Præst,

som skulde kaste Jord paa Liget, ikke kunde lade Be-

graveisen opsætte, baade formedelst Veienes Besvær-

lighed og de da tilstundende Paaske-Helligdage, saa

at han ikke synes forsætlig at have overtraadt Forordn,

af 22. Februar 1805 1
, hvorhos Biskoppen dog bemær-

ker, at Præsten, ved at lade kaste Jord paa Liget den

til Ligbegjængelsen bestemte Dag, havde kunnet lade

det beroe med at opkaste Graven og jorde den Afdbde

indtil Veirliget tillod det, saa at han ikke ganske er

uden Brode, og at Biskoppen derfor havde forelagt

ham Valget imellem enten at tiltales for berbrle For-

hold, eller at betale en Mulkt af 2 Bbd. S. V. til fattige

Præste-Enker, hvilket sidste han havde valgt, og allerede
-M' ^

') ifbige Amtmandens Skrivelse til Biskoppen 23. Oktbr. 1815

er denne Forordning publiceret i Nord- og Oster-Amtet.



Canc Skriv. ang. Kirkerne. 631

havde indbetalt Pengene til Biskoppen. — Efter disse 1816.

Omstændigheder har Gancelliet tilskrevet Biskoppen over T^Z^TT
—

rr
12. Oktbr.

Island, og anmodet ham om, i Henseende til det under

Nr. 1 ommeldte Faktum at give Præsten en Irettesættelse

for hans Forhold i denne Henseende; og forsaavidt det

andet under Nr. 2 anforte Faktum angaaer, da har

Cancelliet ligeledes tilskrevet Biskoppen, at Gollegiet '

bifalder hans i denne Henseende brugte Fremgangs-

maade, saa at denne Sag derved kan ansees afgjort. —
Ved at underrette Hr. Confr. herom skulde 'Cancelliet

tjenstl. anmode Dem om, at give Sysselmanden, som

var tilstede ved Brylluppet, en alvorlig Irettesættelse

for hans Forhold i denne Sag. — Det kongel. Danske

Cancellie den 12. Oktobr. 1816.

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, 12. oktbr.

ang. Bryllup og Begravelse i Kirker. Khavn

den 12. Oktobr. 1816. — Canc. !. Depart. Breve

1816, Nr. 2680 (blank i Brevbogen).

Deres Hoiærv. har i Skrivelse af 29. August sidsti.

indberettet til Gancelliet:

1) at der den 3. Oktobr. f. A. er bleven holdt et

Bondebryllup i Silfreslads
i

Kirke, hvorved baade Stedets

Sognepræst og verdslige Embedsmænd vare tilstede;

og — 2) at Præsten til Garde og Aas i Kélduhverfi,
)

Bjcirn Haldorsen, har i Vinteren 1814— 1815 ladet sin

afdode Moders Lig begrave i Garde Kirke, uagtet For-

ordn, af 22. Februar 4 805 forbyder at begrave Lig i

Kirkerne. .

-

1 Anledning heraf skulde Cancelliet, i Henseende

til det under Nr. \ ommeldte Faktum, Ijenstl. anmode

D. Hoiærv. om at ville give Stedets Præst en Irettesæt-

telse for hans Forhold i denne Henseende; og forsaavidt

det under Nr. 2 anforte Faktum angaaer, da 'bifalder

' Gancelliet den af D. Hoiærv. i denne Henseende brugte

Fremgangsmaade, at De nemlig har givet Præsten Valget



i
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4 81 6. imellem enten at tiltales for hans Forhold eller betale

^rrr- en Mulkt af 2 Rbd. S. V. til fattige Præste-Enker, hvil-
\éå» OK.tur.

ket sidste han har valgt, og indbetalt Pengene til D.

Hbiærv. , saa at denne Sag dervecl kan ansees afgjort.

Det kgl. Danske Cancellie den 12. Oktobr. 1810.

19. oktbr. Cancellie - Circulaire til samtlige Overøvrig-

heder, ang. Afsoning af Boder. Khavn den 19.

Oktobl*. 1816. — Dette Circulaire findes ikke at være

sendt til Island,, men optages her i Henhold til Forordn, af

6. Decbr. 1743 og 12. Juni 1816; jevnf. og Canc. Gire. 14.

Mai 1816. — Cancell. 3. Departem. Brevbog 1816, Nr. 2833.

Original-Aftryk som „Circulaire", 2 Blade i Qvart. Coll. Tid.

1816, S. 676—679. Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 6, 1. H.,

S. 338—341.

Ved den allerh. Resolution af 24. April sidsti:, der

under 14. Maji næstefter herfra er blevet samtlige Ri-

gets Over-Ovrigheder bekjendtgjort, er det befalet, at

n Forordn. 6. Decbr. 1743 § 14 ikke maa sættes i Fuld-
* #

byrdelse, forend Sagen, hvorfor den vilde blive at an-

vende, gjennem Cancelliet er blevet Hans Maj*, fore-

draget, samt at denne Bestemmelse ligeledes skal tages

til Folge, hvor Underholdningspenge ,til uægte Born eller

andre Præstationer, efter Anordningerne, blive at afsone

paa samme Maade, som Boder. — Men da Forordn.

.6. Decbr. 1743 § 14, og dermed tillige de Anordninger,

som henholde sig til den, er, forsaavidt samme ikkun

vilde medfbre Hensættelse til Arbeide i 6 Maaneder,

eller en kortere Tid, formildet ved den senere Forord-

ning af 12. Junii 1816 § 5, og der altsaa ikke længere

er Sptfrgsmaal om Fuldbyrdelsen af Forordningen af 6.

Decbr. 1743 § 14 eller de Anordninger, der foreskrive

Afsoning efter -dens Forskrifter, uden hvor disse vilde

have Hensættelse til Arbeide for en længere Tid end

6 Maaneder til Folge, saa flyder det deraf, at der nu

kun behover at skee Indberetning i disse sidstberorte

'

Tilfælde, og at der ellers bliver at forholde efter For-

ordn, af 12. Junii 1816 § 5. — Det er forresten be-
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fundet, at enkelte Øvrighedspersoner, med Hensyn til 1816.

Boders og Underholdningspenges Afsoning, misforstaae 19. Oktbr

denne Forordning saaledes, at de, skjondt Afsoningen,

efter de ældre Anordninger, skulde skec med Hensæt-

telse til Arbeide i Fæstningen, eller andre Straffehuse,

' troe Forordningens § 4 anvendelig. Imidlertid er det

klart, at denne § alene handler om de Tilfælde, hvor

Afsoningen allerede efter Forordn. 6. Decbr. 1743 skulde

skee med Vand og Brod, hvorimod alene den 5. § kan

komme i Betragtning med Hensyn til Underholdnings-

penge til uægte Born eller fraskilte eller forladte Hu-

struer, eller hvor der handles om saadanne Boder,

som skulle afsones efter Forordn. 6. Decbr. 1743 §14,

saa at i alle disse Tilfælde- 1 Dags Fængsel paa Vand

og Brod bliver at anvende for hver 1 Bbd. S. V., som

skal afsones. — Da i5vrigt mange, om ikke de fleste,

af de Barnefædre, hos hvilke Opfostrings -Hjelp, ved
• • •

Øvrighedernes Mellemkomst, soges, henhorer til den

tjenende Klasse, saa er det af Viglighed, at der, efter

de Forskrifter, som indeholdes i Forordn. 14. Oktobr.

1763, ndie vaages over, at der ikke alene skeer Ud-

pantning hos dem, men at der ogsaa hos vedkommende

Husbonder gjores Beslag paa saa meget af deres Toi \
'

at Alimentationspengene deraf kunne udredes, og naar

forsi de saaledes befalede Midler til at forhjelpe Mode-

ren til at erholde, hvad hende tilkommer, forgjæves ere

forsogte, bliver der at skride til Afsoning efter Forordn.

10. Decbr. 1790, saaledes som samme ved senere Be-

stemmelse er modificeret. — Fremdeles maa det, især

med Hensyn til den udvidede Brug, Forordn. 12. Junii

1816 har gjort af Vand og Brods-Straffen, ansees yderst

magtpaaliggende, at denne paa det strængeste bliver

fuldbyrdet, dog under Iagttagelse af de Bestemmelser,

som indeholdes i Forordn. 12. Juni 1816. Dette maa

derfor paa det alvorligste indskjærpes vedkommende

Embedsmænd eller Betjente; ligesom og Enhver bor

O saal. Aftrykket
; <t

Lon", Conc. og Brevb.
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1816. drages til Ansvar, som heri forsommer sine Pligter. —
19^0ktbT

Endeligen nar kancelliet, i Særdeleshed i Tyvssager,

bemærket, at enkelte Underdommere af Forordn. 42.

Junii 1816 tage Anledning til en overdreven Mildhed i

Anvendelsen af de Love, der overlade det til Dom-

stolenes Skjon, efter Omstændigheden atvælge imellem de

Slraffegrader . som ommeldes i oftmeldte Forordnings

§ 5, eller en hoiere Straf. Cancelliet finder nu, at jo

stbrre Skaansel Hans Maj 1
, har villet' vise mod de For-

brydere, som, efter de i Lovgivningen forkyndte Grund-

sætninger, kun ere skyldige t\\ jeri af de ringere Grader

af den for den begaaede Forbrydelse fastsatte Straf;

jo vigtigere er det, at Grændsen for denne Lovgivnin-

gens Mildhed ikke af Dommerne overskrides, til Skade

for Borgersikkerheden. Det bor derfor iagttages, at

Over-Ovrigheden i alle Tilfælde, hvor det skjbnnes at

-Underdommeren har viist en slig utidig Lemfældighed,

foranstalter hans Dom indstævnet til hoiere Ret. —
Alt Forestaaende bliver herved tjenstligst communiceret

(Tit.) til behagelig Efterretning og Iagttagelse, samt Be-

kjendlgjdrelse for alle Vedkommende. Det kongelige

Danske Gancellie den 19. Oktobr. 1816.

23. oktbr. .Repstyrer Gudmundur Jonssons Gavebrev

paa Jorden Meyjarland i Skagafjords Syssel til

Svinavatns Rep i Hunavatns Syssel. Storadal i

Hunavatns Syssel 23. Oktbr. 1816. — Efter en

af Repstyrer i Svinavatns Rep, Gudmundur Arnljdtsson paa

Guolaugstooum, den 10. December 1852 bekræftet Udskrift af

Reppens Protokol, hvor dette Brev findes indskrevet sdm Ori-

ginal med Vedkommendes Segl under, sammenholdt med en

Afskrift i Biskop Vidalins Indberetning om Donationer m. v.»

i, Island til det Danske Cancellie 4. Marts 1822, S. 63—64«.

') Herredsprovsten i Hunavatns Syssel Jon Jonsson til Aud-

kula har i sin Indberetning heroin til Biskoppen, dateret

14. Febr. 1821, bemærket, at Jorden staaer under Opsyn
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— Originalen findes nu, saavidt vides, kun i Repsprotokollen å8i6,

i Svinavatns Rep. < ,
—^-^-^

—

23. Oktbr.

Anno 1816 J)ann 23. Oktober, ao St6radal, fram

for gjafargjorni'ngur svoleibis: ab Mr. Gucmundur Jonsson

å Stéradal gaf jorbina Meyjarland, 10 hundrub ab dyr-

leika, meb einu asaubar-kiigildi, liggjandi innan Saubår-

hrepps i Hegraness syslu, Svinavatns hrepp, svoleibis:

ab jorbin Meyjarland skal vera upp fra f>essu eiga

Svinavatns hrepps kassa, og arlega falli landskuld og

leigur lil Svinavatns hrepps fålækra. f>etta gefur hann

meb sani^ykki konu sinnar. en nefndur Gubmundur

askilur ser: ab hann sé éåfriabur meb annab utsvar til

Svinavatns hrepps' meban hann lifi, utan hvab hann vili

sjalfur friviljugur gefa'i Svinavatns hrepp til fatækra

[mrfamanna.

Gubmundur Jénsson. Ingibjorg Andrésdéttir.

Sem vottar vibsl ad dir: •

Illugi Gislason. Sveinn Sveinsson.

Vibstaddur var cg, sem vibkomandi hreppstjéri:.

Th. Thorkelsson. /

Plakat ang. Frihed for Tilkjobsafgift af mindre 23. oktbr.

Skibe, naar de anvendes til Fiskerie under Island.

Khavn den 23. Oktbr. 181

6

\ — Ikke publiceret

i Island. Emaneret igjennem General-Toldkammer- og Com-
merce-Collegium. — Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr.

for 1816, S. 89—90 5 Schou XVII, 496. Coll. Tid. for 1816,

• /"»
'

1

dMg^^U^j"p.fttj£f X I i* * 1 *. I llf ^ 1 1 *
t . 7$ *\ "

< t æ-j 'itfi * f Z\C ITT** t >jA g *i*t'»«*#T

af Repstyreren, som anvender Afgiften overeensstemmende

med Giverens Bestemmelse , hvortil Provsten foier , at

Amtmanden i Nord- og Oster-Amtet har under 18. Mai

1820, i Skrivelse til vedkommende 'Sysselmand og Provst,

* givet sit Samtykke „med vid tloftige Anmærkninger og Be-

tingelser" (meb fjolorbum athugasemdum og skilmålum), at 1

denne Gave maatte med Erkjendtlighed blive modtaget.

jevnf. For. 1. Mai 1838 § 49 Litr. c.
i. •

,
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1816. S. 791—793 (med Motiver). — Islandsk: i Klausturp. 1818,

S. 50—51, med Anmærkning.
23. Oktbr.

\

Plakat, angaaende at ékibe under 16 Commerce-

læster, naar de blive dansk Eiendom og bruges i Is-

land li l Fiskerie eller indenlandsk Samfærdsel, maae

fritages for Afgift efter Forordningen af 13. Marts 1812.

,Vi Frederik den Sjette &c. G. V. Til Opmuntring

for Fiskeriet og Lettelse for Samfærselen i Vort Land

Island have Vi allern. fundet Os foranledigede til at

bestemme, som folger:

1) Den ved Vor Forordning af 13. Marts 1812 § 1

paabudne Afgift for fremmede Skibe, naar de blive

Vore Undersaatters Eiendom, skal være og forblive

ukrævet for alle Skibe under 16 Commerce- Læsters

Drægtighed, saalænge de ikke bruges til anden Fart

end Fiskerie og indenlandsk Samfærsel i Vort Land Is-

land. — 2) Ved Kjobet af slige Skibe udstedes af Kjo-

beren Revers for Afgiften, i Vore egne Stater til ved-

kommende Toldoppebbrselsbetjent, paa fremmede Steder

til den nærmeste danske Consul. — 3) Eieren af Skibet

har om ovenanforte dets Brug i Island aarligen inden

Junii Maaneds Udgang at forskaffe sig Attest fra Stedets

Sysselmænd og indsende den til Amtet. I Mangel af

denne Attest vil Afgiften blive at lilsvare. — Til alle

Vedkommendes allerund. Efterretning. — Givet i Vor

Residentsstad Kjobenhavn den 23. Oktbr. 18H>.

2. Novbr. Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden og

Biskoppen over Island, ang. Reykjavik Dom-

kirkes ftvilder. Khavn den 2. Novbr. 1816. —
Canc. 1. Depart. Brevb. 1816, Nr. 2889.

Efter at have imodtaget den af Hr. Stiftamtm. med

Skrivelse af 20. August sidsti. hertil indsendte Erklæ-

ring fra Gonferentsr. Stephensen, betræffertde den forhen

til det kongelige Rentekammer indgivne og derfra Gan-
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celliet i Aaret 1814 tilstillede Forestilling fra Værgen 1816.

for Reikevig Domkirke, Kjobmand Moller, hvori ^enne "^NovbT
forespurgte, hvorledes han skal forholde sig i Anledning

af at Præsten ved Domkirken har affordret ham Leien

af tvende den forhenværende Kirke paa Laugarnæs ti I—

horende og ved Reskr. af 4. April 1794 til Domkirken

henlagte Qvilder, som nu afgangne Stiftamtmand Ste-

phensen senere har ladet bortsælge for 20 Rd., som

bleve indsalte i Stiftskassen : — skulde Cancelliet tjenstl.

tilmelde Ur. Sliftamtm. og Deres Hbiærv. til behagelig
,

Efterretning og Bekjendtgjorelse for Vedkommende, at -

efter de erholdte Oplysninger, og da Proclama i afg.

Stiftamtmand Stephensens Slervbo forlængst er udloben,

saa at ingen Erstatning derfra kan fordres, kunne de

bortkomne tvende Qvilder ikke skaffes tilbage, men

Præsten ved Domkirken bor nyde Renterne af de i

Stiftskassen indsalte 20 Rd., som udgjbre Kjbbesummen

for Qvilderne. — Forsaavidt Hr. Sliftamtm. ibvrigt har

ytlret, at Pengene til Anskaffelsen af de tvende mang-

lende Qvilder maaskee kunde udredes forskudsviis af

den kongelige Kasse, bg siden reporteres paa hele

Kirkesognet, skulde Canælliet lige tjenstl. bemærke, at

det.kgl. Rentekammer allerede forud har erklæret, at

denne Udaift er den kel. Kasse uvedkommende. Det

kgl. Danske Gancellie den 2. Novbr. 1810.
t

Cancellie-Plakat ang. Forandring i Nærings- 6 - Novbr.

veis - Straffen. Khavn den 6. Novbr. 1816. —
Denne Plakat, hvis fuldstændige Titel er: „Plakat, angaaende

Forandring i den Straf, at forbydes Næringsvei i en vis Tid",

er publiceret ved Landsoverretten i Island den 4. August 1817,

samt i Synodalforsamlingen i Reykjavik 4 Juli 1817, men an-

sees forovrigt for at være ikke gjeldende i Island, see Klaustur-

post. 1818, S. 52. — Canc. 2. Departem. Registr. XVII, 307b

(1816, Nr. 1710). Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr.

for 1816, S. 91-92. Schou XVII, 497. Colleg. Tid. 1816,

S. 717—719 (med Motiver).
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* 816 - Rentekammer - Circulaire til samtlige Stift-

^Novbr. amtmænj g Amtmænd i Danmark, ang. Afdrags-

retten med Hensyn til Sverrig. Khavn den 9.

Novbl*. 1816. Dette Circulaire er ikke, saavidt vides,

sendt til Island, men optages heri Henhold til For. 18. Septbr.

• 1783. — Rentek. forste Sjællandske Comptoirs Copieb. ÆÆ,
1816, Nr. 1642-1644. Colleg. Tid. for 1816, S. 739-740.

Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 6, 1. H., S. 361-362.
i

Kammeret har bragt i Erfaring, at Forordn, af 18.

September 1783, angaaende Ophævelse af Sjette-Penge-

Afgiften af Arve-Capitaler og andre Midler, som udfores

fra Danmark og Norge og de derunder henhorende

Lande
(

til Kongeriget Sverrig og de derunder liggende

Lande, ansees af adskillige endnu gjeldende som Regel,

og det ei alene i Henseende til de Arvecapitaler og andre

Midler, som udfores fra Danmark og de derunder henho-

rende Lande til Sverrig, men ogsaa i Henseende lildeArve-

capilaler og andre Midler, som siden Norges Afstaaelse ere

og fremdeles maatte blive udforte fra Danmark og under-

liggende Lande til Norge. — 1 denne Anledning skulde

vi, efter at have om denne Sag corresponderet med

Departementet for de udenlandske Sager, tjenstligen

tilmelde (Tit.) til Efterretning og behagelig Bekjendt-

gjorelse for samllige Skifteforvaltere i det Dem be-

troede Amt, at fornævnte Forordn, af 18. Septbr. 1783

kan aldeles ikke længere komme i Betragtning, men
at den 8. Artikel af den i Jonkbbing under 10. Decbr.

1809 mellem Danmark og Sverrig afsluttede Fredstraktat,

som er fornyet og igjen sat i Kraft ved Traktaten

sluttet i Kiel den 14. Januar 1814, alene afgiver den

Regel, som i den omhandlede Henseende bljver at fblge,

hvorefter baade Sjette- og Tiendepenge-Afgifterne bort-

falde af de Arve-Capitaler og andre Midler, som ud-
#

fores fra Danmark og de derunder horende Lande til

Norge og Sverrig, samt underliggende Lande, for saa-

vidt Hans Majestæt hæver eller lader hæve disse Af-

gifter, da derimod den Deel af Afgifterne, som i visse
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ved Lovene bestemte Tilfælde maatte tilkomme Steder, 1816.

Communer eller andre private (ivrigheder, forbliver"^^^*

dem, som forhen, forbeholden. Rentekammeret den 9.

Novbr. 1816.

Bevilling paa Stadfæstelse af en Ægteskabs- 13. Novbr.

Tilladelse for Hakon Vilhjalmsson. Khavn den

13. Novbr. 1816- — Canc. 3. Depart. Registr. 1816,

Nr. 1042. .

Vi Frederik den Sjette &c. G. V. at Os af Vort

Danske Cancellie allerund. er bleven foredraget, at

Hakon Vilhjalmsen af Kirkevpg under Guldbringe Syssel

paa Vort Land Island, der i Aaret 1 809 indgav en allerund.

Ansogning om, at det imellem ham og hans Hustru

Ingveld Gudnedalter værende Ægteskab maatte vorde

aldeles ophævet, da de dengang ifolge Ovrighedens

Bevilling havde lev^t separerede over 3 Aar i Henseende

til Bord og Seng, er i samme Aar, efter en ham af

Usurpateuren Jbrgensen meddeelt Bevilling, indtraadt

i Ægteskab med et andet Fruentimmer, hvorhos be-

meldte Vort Cancellie allerund. haver andraget paa-, at

det med hans nu havende Hustru indgangne Ægteskab

allern. maatte vorde stadfæstet som gyldigt. — Efter

nu at have taget denne Sag, tillige med de Os af

bemeldte Vort Cancellie allerund. foredragne Omstæn-

digheder i allerhoieste Overveielse, stadfæste Vi allern.

det af Hakon Vilhjalmsen med hans nu havende Hustru

indgangne Ægteskab, og tillægge samme fuldkommen

Gyldighed efter Loven. Forbydende &c. Kjobenhavn

den 13. Novbr. 1816. '

"

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over 23. Novbr.

Island, ang. Nedsendelsen af Delinquenter fra Is-

land til Kjobenhavn. Khavn den 23. Novbr.

1816. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1816, Nr. 3227. Fogtm.

(Algreen-Ussing) VII. 6, I. H., S. 379.

Fra Ober - Præsidenten i Altona, Geheimeconfe- .



640 Canc. Skriv. ang. Delinquenters Sendelse.

4816. rentsraad von Blucher, har dette GoIIegium mod-

c/TtTT" tacet Reenineer over de Omkostninger, der ere for-
23. Novbr. © c o 9 '

anledigede ved den fra Island i sidstafvigte Sommer

nedsendte Delinquentinde Elin Thorkelsdatters Trans-

port fra Altona her til Staden, og som efter bemeldte

Regninger belabe sig til 45 Rbd. 73 3
/s Sk. rede Sblv. —

Idet man herved tjenstl. skulde anmode Hr. Stiftamtm.

om, at foranstalte ovenanforle Sum paa sædvanlig Maade

refunderet, og indsende samme hertil, skulde man i

\ denne Anledning tillige melde Dem, at Transporten

af de Delinquenter, som herefter maalte nedsendes fra

Island, for her i Staden at udstaae den dem idomte

Straf, bor for Fremtiden foranstaltes med Skibe, som

afseile fra Landet directe her til Staden, for at det

Offentlige ei ved samme skal foraarsages stbrre Om-
kostninger, end- do i saa Henseende uundgaaeligen for-

nodne. Det kgl. Danske Cancellie den 23. Novbr. 1816.

* \

27. Novbr. Forordning for Island
,

ang. Skifter efter

Geistlige, samt geistlige Sagers Paadommelse.

Khavn den 27. Novbr. 1816. — Publiceret ved

Landsoverretten i Island den 9. Juni 1817, samt i Synodal-

forsamlingen i Reykjavik i Juli 1817. — Canc. 1. Departem.

Reg. VI, 153 (1816, Nr. 357). Original-Aftryk hos Schultz.

Qvart-Forr. for 1816, S. 108— 110; Schou XVII, 513—514.

Coll. Tid. for 1816, S. 795—797 (Motiver). — Islandsk:

„Tilskipan fyrir Island, hversu meo skipti eptir geistlega, og

d6ma geistlegra målefna vio undirrétti framfara skuli," i den

af Landsoverretten i Island i Anledning af Canc. Skriv. 2.

August 1800 udgivne Samling af Forordninger m. v. , S. 117

—118; Klausturp<5st. 1818, S. 52-53.

Fohohdning for Island, angaaende hvorledes med
Skifter efter Personer af geistlig Stand, samt med geist-

lige Sagers Paadommelse i fbrste Instants, bor forholdes.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V. At, da Vi allern.

have fundet det gavnligt, at den under 5. December

4806 for Vort Rige Danmark udgivne Forordning, for
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saavidt den angaaer Provsternes Skifte-Jurisdiction og 1816.

Overformynderie, samt Rettens Pleie i geistlige Sager, 27. Novbr.

gjores gjældende ogsaa for Vort Land Island ; saa kund-
i

gjores herved de af bemeldte Anordnings Forskrifter,

som paa Vort Land Island allerund. bor tages til Folge:

1) Den Skifte-Jurisdiction. og de af samme fly-

dende Pligter i Henseende til Umyndige, der hidtil har

været tillagt Provsterne paa Vort Land Island, skal,

efterhaanden som nuværende Provster afgaae, overtages
•

af de, paa ethvert Sted af Os beskikkede, civile (iv-

righeder og Rettens-Betjente, og de Midler, som hore

under geistligt Overformynderie. derefter snarest mue-

ligt afleveres til Vedkommende. — 2) Ligeledes skulle

og fornævnte Vore civile Embedsmænd være pligtige

til, naar nogen af de nuværende Provster saadant for-

lange^ at modtage den Skifte-Jurisdiction, med tilhorende

Overformynderie, som har været Provsten anbetroet;

dog at Alt afleveres i vedborlig Orden, og at de Boer,

som strax kunne sluttes, forst bringes til Endskab. —
3) Naar noget Bo, ifblge denne Anordnings 1. og 2. §,

'

afleveres, bor vedkommende geistlige Skifteforvalter,

eller dennes Stervboe, være berettiget til, derfra at

erholde Godtgjbrelse for de Forretninger, som allerede

i samme ere udforte. — 4) Retssager, der ikke angaae

geistlige Embedsmænds Pligter, eller Forhold i Embeds-

førelse, skulle ikke ansees som geistlige Sager; men,

uden Undtagelse, hvad enten de Vedkommende stævnes

som Parter eller Vidner, behandles og paakjendes ved

de almindelige Domstole. — 5) Naar Provsteret an-

ordnes til geistlige Sagers Paakjendelse i forste Instants,

bor den civile Underdommer paa det Sted, hvor Retten

holdes, baade som Dommer og Skriver, tiltræde samme.

Underdommeren og Provsten skulle lage Sæde i Retten

efter deres Rang. — 6) Ligeledes bor og civile Ac-

tores beskikkes i de Sager, som ved slige Retter for-

handles. — Hvorefter alle Vedkommende sig allerund.

nr. u. L 41
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4846. have at rette. Givet i Vor kongelige Residentsstad

^TTT" Kjbbenhavn den 27. Novbr. 1816.
27. Novbr. J

28. Novbr. Cancellie-Skrivelse til Kjobenhavns Magistrat,

ang. Vragning af Kjod fra Island. Khavn den

28. Novbr. 1816. — Canc. 2. Depart. Brevb. 1816,

Nr. 4226. Fogtm. (Algreen-Ussing) , VII. 6, 1. H. , S. 384.

Kjobenhavns Magistrat har i Skrivelse af 4. Septbr.

sidsti. forlangt Cancelliets Resolution i Anledning af de

* herværende paa Island handlende Kjobmænds Paastand

om, at det derfra hidforte Kjod er fritaget for Vragning.

— Man skulde i denne Anledning tjenstl. tilmelde vel-

bemeldte Magistrat til behagelig Efterretning og videre .

Foranstaltning, at det Kjod, som hertil indfyres fra Is-

land, bor, ligesom alt andet Kjod, vrages. Det konge-

'

/
lige Danske Gancellie den 28. Novbr. 1816.

I

* - % "
«

18. Decbr. Reskript til Biskoppen over Island
,

ang.

Gombination af Præstekaldene Hof i Alptafjord

og Hals i Hamarsfjord. Khavn ^len 18. Decbr.,

1816. — Publiceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1817.

— Canc. 1. Dep. Reg. VI, 157 (1816, Nr. 381)., P. Péturss.

" Hist. Eccl. Island., S. 225. Coll. Tid. 1816, S. 825. Fogtm.

. (Algreen-Ussing) vil. 6, 1. H., S. 398—399. — Islandsk:

Udtog i Klausturpdst. 1818, S. 53.,

• Frederik den Sjette &c. V. G. Os er af Vort

Danske Gancellie allerund. bleven foredraget en Ansog-

ning, hvori Sognepræsten for Hof Menighed paa Vort

Land Island, Hr. Svend Petersen, der i de sidste 5

Aar tillige har forestaaet de præstelige Forretninger i

det ikke langt derfra beliggende Hals Sogn, allerund.

/ anholder om, at nysmeldte Sogn for bestandig maa

henlægges som Annex til Hof Sognekald. Efter at Vi

allern. have overveiet denne Sag, med samtlige dens

Omstændigheder, og den af dig desangaaende afgivne
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Erklæring, saa give Vi dig hermed tilkjende^ at Vi her-

ved allern. ville have bevilget og fastsat: at Hals Sogne-

kald paa Vort Land Island for Eftertiden bestandig

skal være forenet, som Annex, med Hof Kald samme-

steds, saaledes at Sognepræsten i Hof Kald hver tredie
t

Helligdag forretter Gudstjeneste i Hals Kirke, og be-

sorger de Gvrige til Kaldet horende præstelige Forret-

ninger, imod at han nyder alle dette Kalds Indlægler

og Emolumenter, samt Præstegaarden med tilhorende

Qvildeleier og ovrige Herligheder, saa og Indlægterne

af den Kirken tilhørende Jord Hamar. — Derefter du

dig allerund. haver at rette, og Vedkommende Saadant

til Efterretning at tilkjendegive. Befalende &c. Givet

i Vor kongelige Residentsstad Kjobenhavn den 18. De-

cember 1810.

' Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, 21. Decbr.

ang. Alders -Bevilling for en Capelian. Khavn

den 21. Decbr. 1816. Canc. 1. Departem. Brevbog

1816, Nr. 3344. Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 6, 1. H., S.

391, under Resolutionens Datum: 7; Decbr.).
•

r

1 f* *

Efter at Cancelliet allerund. har foredraget Hans

Majestæt den fra Sognepræsten til Teigur og Eyvindar-

mule, Hr. S. Halvdansen, hertil indsendte og med Deres

Htfiærv." Erklæring af 22. August sidsti. forsynede An-

sbgning om venia ætatis for studiosus theologiæ John

Haldorsen, for at denne næste Sommer kunde blive

hans personel Capelian, har Hans Majestæt under 7. d. M.

allern. resolveret saaledes:

<t
Vi ville allern. have Stud. theol. John Haldorsen

forundt Tilladelse til at maatte næste Sommer ansættes

som personel Gapellan bos Sognepræst for Teigur og

Eyvindarmule Menigheder i Island, Sæmund Halvdansen,

uagtet han til den Tid vil mangle 2 Aar i den i Lovens

2—2—4 fastsatte Alder." — Hvilken allerhoieste Reso-

41*
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1816. lution Cancelliet herved tjenstl. skulde tilmelde Deres

Decbr
H °iærv * lil behagelig Efterretning og Bekjendlgjorelse.

Det kongelige Danske Cancellie den 21. Decbr. 1816.

f 8<7. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

Januar, ang. Stafliolt Kirkes Inventarium. Khavn den

4. Januar 1817. — Canc. 1. Departem. Brevbog 1817,

Nr. 20.

1 Anledning af den hertil indkomne og med Deres

floiærv.' Betænkning af 30. August f. A. forsynede An-

sogning fra Præsten for Stafholt Menighed i Island, Hr.

Provst Petersen, hvori han -anholder om at maatte ind-

lbse den af ham til Godlciorelse for de ved Kaldet

manglende 13 Qvilder givne Odelsjord 1 med samme

Betaling i Penge, som forhen har været erlagt for be-

rorte Qvilder, nemlig 4 Bd. i Croner pr. Stykke, skulde

Cancelliet. efter desangatfende at have brevvexlet med

det kongelige Rentekammer, tjenstl. anmode D. Hoiærv.

om behageligen at ville tilkjendegive Supplikanten, at

det Ansbgte ikke kan forestilles til allern. Bbnhorelse.

Det kongelige Danske Cancellie den 4. Januar 1817.

januar. Forordning ang. Fatalia appellationis i Politie-

og andre Extrarets-Sager. Khavn den 15. Januar

1817. •— Publiceret ved Landsoverretten i Island den 9.

Juni 1817 og i Synodalforsamlingen i Reykjavik s. A.$ men i

Ved Præstekaldet Stafholts Aflevering 1807 manglede af

Kirkens Inventarium in natura 9 Malkeqvilder, 3 Hundreder

i Beder og Stude og 1 Hundred i Heste. Som den afdbde

Provst Christian Johannssons testamentariske Arving over-

drog Provst Petur Petursson dengang til Kirken sin Eien-

doms- og Odelsjord halv Koldukinn i Dala Syssel, 12 Hdr.

i Dyrhed med 1 Qvilde, hvorimod hans Formand havde

modtaget for dette Inventariiqvæg 4 Rd. Croner for hvert

Qvilde, eller ialt 52 Rd. Croner.
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Canc. Skriv. 28. August 1830 bemærkes, at denne Forordning,

som trængende til Omarbeidelse for at kunne passe for Island,

ikke burde udvides til at gjelde der. — Canc. 2. Departem.

Registrant XVIII, 11 (1817, Nr. 68). Original- Aftryk hos

Schultz. Qvart-Forr. for 1817, S. 3—4; Schou XVII, 538-

540. Coll. Tid. for 1817, S. 97-111 (med Motiver). — Is-

landsk: Rubrum i Klausturp6st. 1818, S. 65, med fdlgende

Bemærkning: UJ)6"
fessari tilskipun sé hér [nnglyst, er hun

samt bldungis ekki gefin fyrir Island, sem gildandi

lygmål,*eba verour hér heimf'ærb ån st6rkostlegra umbreytmga

i ollum hennar greinum, sem biour konunglegra atkvæba."

Kongelig Resolution ang. Stipendier for is- 23. januar,

landske Studerende og Landmænd. Khavn den

23. Januar 1817.' — I Forestilling fra Directionen for

Fondet ad usus publicos bemærkes, i Anledning af kgl. Reso-

lutioner 2. April og 12. Oktbr. 1816, hvorved det paalagdes

den nævnte Direction at afgive Betænkning, om der ikke, for

at opmuntre islandske Studerende til her ved Universitetet at x

fortsætte deres Studeringer, kunde af Fonden ad usus publicos

bestemmes en klækkeligere Sum end den,' som udredes i dette

Oiemed ifolge Resol. 14. Januar 1803: at der, for at gjore et

nogenlunde fyldestgjorende Forslag i denne Sag, forudsættes

noie Kundskab til de unge hidkommende Islænderes Tarv og

Trang, saavel som og til de Udsigter, der vare aabne for dem

naar de vendte tilbage til deres Fbdeland.
tt
Da Directionen

vidste, at Secretair Thorsteinsen, som allerede af Rentekam-

merets Anbefalinger er Deres Majestæt fordeelagtigen bekjendt, .

lader sine yngre hidkommende Landsmænds Vel være sig meget

magtpaaliggende, og nyder deres Tillid og Fortrolighed, samt

baade som Indfødt ' og efter sin Embedsstilling noie kjender

Island og dets Beboere", anmodedes han underhaanden om at

yttre sin Formening om en foroget Understøttelse for islandske

Studenter. Denne hans Betænkning vedlægges, da Directionen

finder ude Synspunkter , hvorfra han er, udgaaet ,
ligesaa rig-

tige, som hans Forslag hensigtssvarende". — KAt forbedre

de islandske Studerendes Kaar finder han i Almindelig-

hed ikke tilraadeligt , fordi Trangen er hos dem en Opmun-
tring til forogét Flid og Anstrængelse. Det var efter deres

nationale Charakteer-Anlæg at befrygte, at et rundeligere Ud-

komme ei alene vilde skade deres Flid og Nbisomhed, men

s
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1817. endog lede dem paa Afveie. Da Island af Naturen er bestemt

23. Januar, til at være Noisomhedens Hjem, er det vigtigt, at dets Sbnner

' * - ikke under Opholdet her ere afvante fra Tarvelighed. Desuden

er der saa faa Udsigter for Videnskabsmænds Ansættelse i

Island, at det ikke er fornodent at lokke flere derfra til Kjo-

benhavn for at fortsætte de begyndte videnskabelige Sysler.

^ Men at paa den anden Side en og anden trængende islandsk

Student, som udmærkede sig ved Sædelighed og Lyst til Vi-

denskaber, forundtes efter Fortjeneste, i Forhold til andre og

> ligesom exempelviis, en passende Understdttelse, finder han

kun<Je være gavnligt
; dog troer han, at saadan Opmuntring

især burde falde i deres Lod, som lægge sig efter Medicin og

Chirurgie, eller vel ogsåa Naturhistorie. — Men tillige for-

mener han, at hvad der endmere vilde bidrage til Islands

, sande Vel og Forbedring af dets indvortes oeconomiske For-

fatning, var, om Regjeringen vilde understotte habile Subjecter

af Bondestanden i Island, hvilke ene og alene vilde opoffre

sig til i nogle Aar praktisk at lære her i Danmark hvad der

hbrer til en god og for Island tjenlig Jorddyrkning, eller skaffe

sig praktiske Færdigheder i andre for Landet nyttige Haand-

teringer. Fire saadanne unge Mennesker, een fra hver af

y
' Landets Fjerdinger, kunde oplæres ad Gangen i 2 å 3 Aar.

. Kjokkenhavers Anlæg og Kartoffelavl ere især dé Grene af

Jorddyrkningen, som Erfaring har viist at kunne lykkes i Is-

land ;
fornemmeligen fortjener Kartoffelavlen al mulig Under-

stbttelse, fordi den ikke nok er bekjendt, og dog er saa vigtig

for dette Land, der aldrig kan blive et Kornland, og trænger

,
til ethvert Fademiddel, som der kan frembringes og som kan

hjelpe naar , Hoved-Næringsveiene, Fædriften og Fiskeriet,

slaaer feil. Endvidere finder han det af særdeles Vigtighed,

om der paa flere Steder i Island kunde blive anstillet Forsog

med Træplantning, for at komme til Vished om Skoves Op-

elskning er der mulig , - eller ikke
,
og at de unge Mennesker

til den Ende fik ogsaa Kundskaber herom." — Disse Forslag

. ' , fandt Directionen vel grundede, og bemærker derhos, at i

Anledning af en af Underbibliothekar Rask til Landhushold-

nings-Selskabet indgiven Beretning om Bonden Thorlak Hall-

grimsson paa Skrioa, og hans Dygtighed som Landmand m. m.,

havde Selskabet tilbudt at sb'rge for hans Sons nyttige Veiled-

ning og Anbringelse, samt Underhold medens han opholdt sig

i Kjbbenhavn, og at skjænke ham et Sæt Redskaber ved hans

Hjemreisej denne unge Mand (J6n porlåksson Kjærnested) var
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ankommen til Kjobenhavn og anbragt af Landhusholdnings- 1817.

Selskabet i Lære i Oktbr. 1816. — I Anledning heraf fore- 23. Januar,

slaaes at betroe dette Selskab Udforeisen, og at der for det

første gjbres Forsag med tre andre, samt at de dertil efter

Selskabets Beregning medgaaende Omkostninger udredes af

Fonden ad usus publicos. Med Hensyn til de Studerende fore-

slaaes, at der udsættes en Sum af 100 til 150 Rbd. S. V. aarlig

i 3 Aar for et særdeles udmærket Subject, som lagde sig efter

de medicinske eller physiske Videnskaber, og agtede derpaa

at tage tilbage til sit Fodeland. Kongelige Resolutioner ang.

Fondet ad usus publ. 1817 (Journ. 3, 1809—1817, Nr. 1074).

Resol. hos Fogtm. (Algreen-Ussing) VIL 6, 2. H., S. 27-28.

— Beretning om Sagen samt Resolutionens Indhold i Colleg.

Tid. 1817, S. 349—352; jevnf. det kgl. Danske Landhushold-

nings-Selskabs Skrifter. Ny Saml. 4. Bind. Kh. 1817. 8V0
.

S. 346 348. KlausturposU 1818, S. 66—67.

Vi ville allern., al der, foruden de allerede fra

Communitetet og Fondet ad usus publicos til islandske

Studerende bestemte Stipendier, skal endvidere fra

sidstmeldte Fond udsættes et treaarigt Stipendium 1 af

100 til 150 Rbd. S. V. aaiiigen til en ung Islænder af

særdeles udmærkede Evner, som her ved Universitetet

studerer enten Medicin, Chirurgie, Naturhistorie eller

Physik, med Hensyn til at anvende sine Kundskaber

i sit Fodeland, og at der desuden skal gjbres Forsog

med at lade tre islandske Bondesønner 2 (nemlig een

fra hver af Landets andre Fjerdinger), imellem det 18.

og 25." Aar, helst af formuende og driftige Forældre,

béviisligen lærvillige, sædelige og sunde unge Menne-

sker, og som nogenlunde kunne skrive og regne, hid-

komme, for i 2 å 3 Aar at lægge sig efter Havedyrk-

ning, Kartoffelavl, Træplantning og Husdyrenes Behand-

ling. Dette Forsogs Udforelse maa overdrages til det

kongelige Landhusholdnings-Selskab', som derom i sin

'3 Skrivelse fra Directionen for Fond. ad usus publ. til Univ.

Direct. 4. Febr. 1817.
2

) Skriv, fra Direct, for Fond. ad usus publ. til Landhus-

holdnings-Selskabet 4. Febr. 1817.
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1817. Tid har til Hans Majestæt at afgive allerund. Beretning

^~T~
L

"**7"samt Betænkning om Forsøgets Fortsættelse, og om

Lærlingerne ved Afreisen burde medgives nogle Red-

skaber. — Omkostningerne ved denne Foranstaltning

udredes af Fondet ad usus publicos. Kjobenhavn den

23. Januarii 1817.

25. Januar. Gancellie-Circulaire til samtlige Overovrig-

heder, ang. Paategninger om Forkyndelse af Stæv-

ninger m. v. Khavn den 25. Januar 1817. —
Canc. 3. Departem. Brevb. 1817, Nr. 270. Original-Aftryk

som „Circulaire", 2 Blade i 4 to
. Coll. Tid. 1817, S. 142-143.

Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 6., 2. H., S. 28—29. — Is-

landsk: Klausturptfst. 1819, S. 17.

i

Det er blevet Gancelliet foredraget, at det i den

senere Tid, saavel i Justits- som private Sager, der

appelleres til Overretten, ofte har været Tilfældet, at

Stævningsmændene, ved Paategningen om Forkyndelsen

af Stævningen, blot tilkjendegive , at Forkyndelsen lov-

ligen er iværksat, uden, i Overeensstemmelse med den

\ Forordningen af 3. Junii 1796, Gap. 6§ 20, indeholdte

Befaling, udtrykkelig at melde, hvilken Dag, paa hvad

Sted, og for hvilke Personer Varslet er bekjendlgjort.

— Da saadant, efter Omstændighederne, har Sagens

Afviisning til Fcilge, hvilket især i Justitssager, hvor

Arrest finder Sted, bevirker et skadeligt Ophold, skulde

man tjenstligst anmode (Tit.) om at paalægge Stævne-

vidnerne, nbiagtigen at fblge de i Forordningen af 3. Juni

1796 Gap. 6 § 20 givne Forskrifter ved de Attester,

de afgive om Stævningers Forkyndelse, ligesom det

samme og bor iagttages med Hensyn til Domme, Be-

villinger, og Andet, hvis Forkyndelse de have at be-

sorge. — Det kongelige Danske Gancellie den 25. Ja-

nuarii 1817.

i
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Rigsbankens Bekj endtgj oreise om Penge-Coursen. *8i7.

Khavn den 1. Febr. 1817. —- Publiceret ved Lands- \\ Yebv.

overretten i Island den 9. Juni 1817 og i Synoflalforsamlingen i

Reykjavik i Juli 1817. Efter For. 20. Marts 1815 § 3 skulde

den gjelde for Island fra 1. August 1817 til 1. August 1818. —
Original-Aftryk paa et Halvark i Patent-Format. — Islandsk:

Klausturpést. 1818, S. 67.

At den Cours af Rigsbanksedler mod virkeligt Sdlv,

hvorefter alle i Higsbankdaler Solvværdie anordnede

eller betingede Betalinger og Præstationer skulle er-

lægges, fremdeles indtil videre forbliver 375, vorder

fra Bankens Side herved kundgjort. — Rigsbanken den

\. Februar 1817. - ;

Skrivelse fra Directionen for Fonden ad usus 4. Febr.

publicos til Directionen for Universitetet og de

lærde Skoler, ang. Stipendium for en Stilderende

fra Island, til Naturhistorie eller Physik m. v.

Khavn den 4. Febr. 1817. — Brevbog for Fonden

ad usus publicos Juli 1803 til April 1817, Nr. 759, S. 404.

Under 23. Januar d. A. har Hans Majestæt allern.

bevilget, at der, foruden de allerede bestemte Under-

støttelser for studerende Islændere her ved Universitetet,

maa af Fonden ad usus publicos udsættes en Sum af

400 å 150 Rbd. S. V. aarligen for et særdeles udmær-

ket Subject, som studerer enten Medicin, Ghirurgie,

Naturhistorie eller Physik; med Hensyn til at anvende

sine Kundskaber i sit Fodeland, saaledes at denne

Understøttelse kan oppebæres i 3 Aar. Hvilket tjenstl.

meldes den kongelige Direction for Universitetet og de

lærde Skoler til behagelig Efterretning og videre Be-

kjendtgjbrelse. Directionen for Fonden ad usus publicos

den 4. Februarii 1817.

1

* '**'•
. rlttJ '4;-' * X ' —
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Skrivelse fra Directionen forFonden ad usus

publicos til det kongelige danske Landhushold-

nings-Selskab, ang. Understflttelse til Oplærelse

af islandske Landmænd. Khavn den 4. Februar

1817. — Brevb. for Fonden ad usus publicos Juli 1803 til

April 1817, Nr. 758, S. 400-403. ,

Ifolge en undertegnede Direction tilhændekommen

kongelig Befaling er det sat under Undersøgelse, hvor-

ledes unge Islændere kunde, til deres Fodelands sande

Vel og dets indvortes oeconomiske Forfatnings For-

bedring, hidkaldes til Danmark, og her nyde Under-

visning. Det er derved befundet, at det efter al Sand-

synlighed vilde være af fortrinligt Gavn, om nogle

habile Subjecter af Bondestanden i Island, eller Andre

af saadanne Vilkaar, at de ene og alene vil opoffre sig

til, nogle Aar, ved^Deellagelse i ethvert Arbeid, at lære

her i Landet hvad der horer til en god og for Island

tjenlig Jorddyrkning, eller forskaffe sig nogen Indsigt,

men fremfor Alt praktiske Færdigheder, i andre Næ-

rihgsveie,. der 'for Island have lige Vigtighed med Jord-

bruget, bleve til dette Oiemed underslbllede. Da Is-

lands Forfatning især i denne Henseende trænger til

og kan modtage Forbedringer, og da personlig Deel-

lagelse i de til Låndoeconomien henhorende Arbeids-

grene er hoist vigtig, for at gaae frem med Sikkerhed,

saa synes meget at tale for dette Forslag. De Grene

af Jorddyrkningen, hvilke Erfaring, især i den senere

Tid, har viist at lykkes meget godt i Island, og Tid

efter anden, at udbredes i Bondestanden, ere: Kjokken-

have-Anlæg og Kartoffelavl. Paa dem maatte man alt-

saa henvende sin Opmærksomhed, og vel fornemme-

ligen paa Kartoffelavlen, deels fordi den ikke er nær

saa udbredt som Havedyrkningen, deels ogsaa fordi Island,

der ikke kan blive Kornland, trænger til en forbget

Produktion af ethvert Fodemiddel, som kan frembringes

i Landet selv, for paa den Maade at understotte de altid

2

t
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noget tilfældige og vaklende Hovednæringsveie. Fædrif- 1817.

ten nemlig og Fiskeriet. Ogsaa er det en Sag af sær- 4. Febr.

deles Vigtighed, om der paa flere Steder i Island kunde

blive anstillede Forsog med Træplantning, for at der

paa den Maade kunde tilveiehringes den fyldestgjorende

Vished, som endnu mangler, om Skovs Opelskning i

Island er mulig eller ikke, og det var derfor vigtigt, at

lærvillige Subjecler fra Island tillige gjordes bekjendte

med denne Green af Landhusholdningen. — Efter at

Directionen havde nedlagt en udforlig allerund. Fore-

stilling om denne Sag, .og deri tillige berettet, at det

kongelige Landhusholdnings-Selskab allerede havde i
* *

i

samme Oiemed ladet en ung Islænder hidkomme, for

paa dets Bekostning her at undervises, behagede det

Hans Maj. 1 Kongen under 23. Januar d. A. allern. at
v

resolvere, at der maa gjores Forsog med at lade tre

islandske Bondersonner (nemlig een fra hver af Landets

tre andre Fjerdinger) mellem "det 18. og 25. Aar, helst

af formuende og driftige Forældre, beviisligen lærvillige,

sædelige og sunde unge Mennesker, og som nogenlunde

kunne skrive og regne, hidkomme, for i 2 a 3 Aar at

lægge sig efter Haugedyrkning, Kartoffelavl, Træplant-

ning og Husdyrenes Behandling; hvorhos Hans Majestæt

tillige har behaget allern. at bestemme, at dette For-

sogs Udfor.else maa overdrages til det kongelige Land-

husholdnings-Selskab, som derover i sin Tid har til

Allerhoistsamme at afgive allerund. Beretning, samt Be-

tænkning om Forsbgets Fortsættelse og om Lærlingerne

ved Afreisen burde medgives nogle Bedskaber. Om-

kostningerne ved denne Foranstaltning udredes af Fon-

den ad usus publicos. — Dette undlader man ikke

^jenstl. at melde velbemeldte Selskab til behagelig Ef-

terretning og Iværksættelse. Den kongelige Direction

for Fondet ad usus publicos den 4. Febr. 4 84 7 1
.

') Communication til Rentekammeret i Skriv, fra Direct, for

Fond. ad usus publ. 17. Marts 1817 (Brevb. sst. Nr. 764,
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mi
- Kongelig Resolution ang. Præmier for Fiske-

l2
'
Febr

' fangst under Island. Khavn den 12. Februar

1817. — I Rentekammerets Forestilling 4. Februar be-

mærkes, at ved Reglem. 2. Juli 1781 § 10 vare Præmier be-

stemte for den kongelige Handels Skibe , som udredtes paa

Hval- eller Robbefangst, eller paa Torskefiskene. Senere bleve

den islandske Handels Skibe, i Anledning af Resolutionerne

18. August 1786 og 19. Decbr. 1787, afhændede med Rettighed

til Præmie. Ved Resol. 24. Januar 1787 og Plakat 6. Juni

s. A. blev Præmie -Tilsagnet paa. 10 Aar udvidet indtil 600

Comm.-Læster aarlig, og ved Resol. 27. April 1791 (PJak.

30. April s. A.) nærmere bestemt. Ved de 10 Aars Udlob

blev Tiden ved Plakat 28. Febr. 1798 forlænget paa 5 Aar,

og ved Plakat 23. Marts 1803 endnu paa ,
5 Aar, altsaa til 28.

Februar 1808 men siden var den ikke forlænget. — Den

islandske Handels-Realisations-Commission havde i Aaret 1816

yttret sig om disse Præmier, og "deres Nytte og Nødvendighed;

den havde i den Anledning bemærket, at den forrige konge-

lige Handels Skibe maatte beholde Adgang til Præmie, da

de vare solgte med denne Rettighed. Disse Skibes Antal havde

oprindelig været 37, og Drægtighed 1457 % Comm.-Læster,

men deres nuværende Antal kj endtes ikke. Commissionen fandt

det ogsaa no'dvendigt, at Regjeringen vedblev at bevilge Præ-

mier til enkelte mindre Fartbier, som dreve Fiskerie i den

bestemte Tid af 90 Dage, da deels Fiskerierne derved udvide-

des, deels Kundskab til Sbmandskab udbredtes. Hertil fandt

Commissionen en ny Tilskyndelse i en Forestilling fra Cfraad

M. Stephensen til Cancelliet, hvori Præmiernes Vedbliven anbefa-

ledes. Kjbbmændene Petræus og Bjarne Sivertsen havde frem-

deles ved forefaldende Leiligheder andraget paa, at der ikke

burde holdes strængt paa Tiden af 90 Dage, da det ofte var

umuligt og uhensigtsmæssigt at udholde denne Tid, efter For-

holdene ved Fiskens Gang. — Rentekammeret havde om denne

Sag endvidere forlangt Betænkning af den om den islandske

S. 407), hvori tilfbies, at Landhusholdnings- Selskabet

havde Aaret iforveien foranstaltet, at en ung Mand fra

Island, Son af Dannebrogsmand porlåkr Hallgnmsson af

Skrioa i Oefjords Syssel, var kommen til Kjbbenhavn for

at lære Landvæsenet.

'3 jevnf. Resol. 17. April 1805.

i
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Handel nedsatte Commission , hvilken i alt væsentligt udtalte 1817.

sig i samme Retning som Realisations-Commissionen. — Rentek. 12. Febr.

Relat. og Resol. Prot. 1817, A., Nr. 27. — Islandsk: Klaustur-
-

post. 1818, S. 67 (med Anmærkning, hvori opregnes de paa

den Tid ve<J Faxafjorden hjemmehorende Dæksfartftier).

De nuværende og efterkommende Eiere af de Skibe,

som tilforn lilhdrte den forhenværende octroierede is-

landske Handel, beholde fremdeles den Adgang til Fiske-

præmie, denne nu ansat til 1 Rigsbankdaler Solvværdie

pr. Commercelæst af Skibenes Drægtighed, som ved

allerhoieste Resolutioner af 18. August 1786 og 19.

December 1787 ved bemeldte Skibes Salg er tilstaaet.

Alt imod at opfylde de for disse Præmiers Erholdelse

fastsatte Betingelser. Men den ved Plakat af 6. Junii

1787 for 10 Aar udlovede Præmie for de i Vore euro-

pæiske Stater Bosiddende, som derfra udrustede Skibe

fra 15 til 30 Commercelæslers Drægtighed til Fiske-

fangst under Island, for hvilken Præmie-Tiden ved Pla-

katerne af 28. Februarii 1798 og 23. Martii 1803 er

forlængel, men igjen i Aaret 1808 er udlbben, skal

fremdeles bortfalde, uden videre at fornyes. For

Alle og Enhver i Island bosiddende, som derfra udrede /

sammesteds hjemmehorende Skibe fra 8 til 15 Commerce-

læsters Dræglighed til Fiskerie under bemeldte Land,

ville Vi derimod allern. have, i 10 paa hinanden føl-

gende Aar, udlovet aarligen af Vor Kasse en Præmie

af 14 Rigsbankdaler Solvværdie pr. Commercelæst af

Skibenes Drægtighed, imod at de opfylde samtlige i

allerhoieste Resolution af 17. April 1805 foreskrevne

Betingelser, saavel som de ved Plakaterne af 6. Junii

4787, 30. April 1791 og 28. Februarii 1798 bekendt-

gjorte Vilkaar, forsaavidt disse ikke ved Resolutionen

af 17, April 1805 eller senere almindelige Anordninger

ere forandrede. Om denne Præmies Udsættelse bliver

det Fornodne at bekjendtgjore i Island ved Amtmæn-
dene sammesteds. Og ville Vi allern. have Vort Rente-
kammer bemyndiget til i enkelte Tilfælde at lade Præ-
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1817. mien udbetale, uagtet den i forbemeldte allerh. Reso-

lu^on af 17. April 1805 fastsatte Fisketid af 90 Dage

ikke ganske er udholden, naar Skibene i det mindste

i 2 Maaneder have holdt Soen for at fiske, og antage-

lige Beviser tilveiebringes for Umuligheden af Fiskeriets

Vedblivelse i længere Tid. Kjbbenhavn den 12. Fe-

bruarii 1847

6. Marts. Reskript til Justitiarius og (ivrige Tilforord-

nede i Landsoverretten paa Island, ang. Justitiarii

Rang. Khavn den 6. Marts 1817. — Publiceret i

Landsoverretten i Island den 9. Juni 1817. — Canc. 2. Dep.

Registr. XVIII, 81; Rubr. sst. 61 (1817, Nr. 349b
). Colleg.

Tid. 1817, S. 235; Fogtm. (Algreen-Ussing) vil. 6, 2. H.,

S. 87. — Islandsk: Klausturp6st. 1818, S. 69.

Frederik den Sjette &c. V. G. Da Vi allern. have

tillagt Justitiarierne i Vore Overrelter i denne deres

Egenskab Embedsrang med virkelige Etatsraader, efter

Rangforordningen af 14. Oktobr. 1746, dens 3. Glasse

Nr. 3, saa give Vi eder herved Saadant tilkjende. Be-

i

i

'3 Resolutionen er communiceret Stiftamtmanden og Amt-

mændene i Island med Rentek. Skriv. 12. April 1817

(Isl. Copieb. 2, Nr. 239-2413 „til Efterretning samt vi-

• dere offentlig og almindelig Bekjendtgjfrelse— ... hvorhos

Vedkommende, der agte at deeltage i den nu allern. ud-

lovede Præmie især maatte gjbres opmærksomme paa, at

med de (til Rentek-3 indsendende Præmie-Æskninger h'6r,

overeensstemmende med Plak. 30. April 1791, folge en af

vedkommende Embedsmand verificeret Gjenpart af Skibets

• Maalebrev, Udtog af Skibsjournalen, bekræftet af ved-

kommende Ovrighed paa den i Plak. af 28. Febr. 1798

foreskrevne Maade, og ib'vrigt indrettet efter de i først-

nævnte Plakat indeholdte Forskrifter, saavel som Forordn,

af 19. f. M., samt en af vedkommende Sysselmand med-

deelt Attest om, at Skibet er hjemmehørende i Island,

og er af en der bosiddende Person . bleven udredt til

Fiskerie".
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filende eder Gud. Givet i Vor kongelige Residenlsstad 4 817.

Kjobenhåvn den 6. Martii 1817 \
""iTltfartT

\

Kongelig Resolution ang. Reensdyrj agten i 12. Marts.

Island. Kbavn den 12. MartS 1817.— I Rente-

kammerets Forestilling 4. Marts bemærkes, at af de i 1771

til Island sendte Reensdyr vare 1777 endnu 6 Stykker i Live;

der bleve da opsendte flere (Resol. 10. Febr. 1777), og 1783

blev en Flok sendt, og sat paa Vaola-Hede paa Nordlandet.

Da de formerede sig meget stærkt, tillodes at jage og fange

dem, dog med nogle Indskrænkninger (Resol. 19. Mai 1790,

18. Juni 1794 og 7. Novbr. 1798). — I de senere Aar vare

Klager over Reensdyrenes overordentlige Formerelse hyppig

indkomne til Rentekammeret. Saaledes havde Sysselmand Gud-

mund Petersen i 1810 bemærket, at man ofte saae Flokke paa

5—600, som odelagde hele græsrige Strækninger, og om Vin-

teren rev Jorden op i Dalene og omkring Gaardene, men i

haarde Vintre creperede uden at gjore nogen Nytte. Han fore-

slog, at Reensdyrjagten maatte blive aldeles frigivet, og endog

opmuntret ved gratis Uddeling af gode Rifler. Amtmand Ste-

phan Thorarensen mente ogsaa, at Reensdyrene vare til mere

Skade end Gavn, især ved at edelægge det islandske Mos paa

Fjeldene, ligesom han iovrigt ikke troede at Reensdyr vilde

blive tæmmede der til nogen Nytte; han foreslog derfor, at

Reensdyrj agten maatte blive frigiven paa PrSve for 3—4 Aar,

dog at Kalve under 1 Aar ikke maatte fældes. Stiftamtmand

Castenschjold gik endnu videre, thi efter hans Yttringer burde

Reensdyrene risland „henregnes N

til de blot skadelige Dyr,

hvis Udryddelse mere var at finske end at haabe, 6g troede

han derfor endog, at Almuen burde ved en udsat Præmie for

et vist Antal, f. Ex. 10, skudte Reensdyr, opmuntres til at .

odelægge dem". — Justitiarius i Landsoverretten, Conferents-
*

raad Magnus Stephensen, havde ligeledes i en indsendt Fore-

stilling andraget, at Reensdyrene vare i Island mere til Skade

end Gavn, og burde derfor ikke fredes, .undtagen efter Loven'

Ligelydende Reskript er under s. D. udgaaet til Overret-

.
terne i Danmark og Vestindien, samt Communication til

alle Collegier; ligeledes under s. D. om, at samme Rang
er tillagt de Deputerede i Collegierne, Assessorerne i

,
Htiiesteret o. fl.

V
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\ 81 7. Pa& enhver privat Eiers Grund. — Sluttelig havde Sysselman-

• den i Norder-Syssel, Cancellieraad Bjornsen, klaget over den
12. Marts,

skade, som Reensdyrene havde anrettet i den sidste strænge

"Vinter (1815), da de i Hobetal vare flygtede ned i Dalene,

og der havde revet Jorden saaledes op, at det nær havde kostet

Bcmdernes Faar Livet, ligesom ogsaa en stor Mæng()e Reens-

dyr var styrtet af Hunger og Frost i Sysselets nordligste Beig-

der den samme Vinter. Rentekammeret kunde dog ikke gaae

ind paa at betragte Reensdyrene som absolut skadelige, men
foreslaaer at gaae en Middelvei, og kun for en Deel og paa en

vis Tid at frigive denne Jagt. — Rentek. Relat. og Resol. Prot.

1817. A, Nr. 62. Resolutionen hos Fogtm. (Algreen-Ussing)

VII. 6, 2. H., S. 469. — Islandsk: Udtog i Klausturpost.

1818, S. 68—69 (med feilagtigt Datum: 12. Februar).

Vi tillade allern. , at Alle og Enhver maa for det

forste i 4 paa hinanden folgende Aar skyde eller fange

Reensdyr overalt i Island, hvor det kan skee uden For-

nærmelse for Andres lovlige Ret, dog med Vilkaar, at

Reensdyr-Kalve, der ere under eet Aar gamle, maae

ikke fældes, under en Mulkt af 10 Rigsbankdaler Sblv-

værdie for hver saadan ulovligen fældet Kalv, samt at

Vedkommende, ved de aarlige Mandtalsthing, opgive

for Sysselmændene, hvor mange Reensdyr de i det

forlobne Aar have fældet eller fanget, hvilke Opgiven-

der Sysselmændene have at tilstille vedkommende Amt-

mænd, som derefter afgive derom nærmere Beretning

til Vort Rentekammer. f Og bliver denne Vor Resolution

at bekjendtgjbre i Island af Amtmændene sammesteds.

— Kjbbenhavn den 12. Martii J 8 1 7 1
.

i5. Marts. Gancellio - Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island
3

ang. Omkostningerne ved Forbryderes

Transport fra Island. Khavn den 15. Marts

J Communiceret Stiftamtmand Castenschjold og Amtmændene

i Island. „til Efterretning og videre almindelig og offentlig

Bekjendtgjbrelse for samtlige Vedkommende", ved Rentek.

Skriv. 12. April 1817.' Isl. Copieb. 2, Nr. 235-237.

\
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1817. 4817.Canc. 3. Depart. Brevb. 1817, Nr. 771 (blank

i Brevbogen og i Archivet). — Islandsk: Udtog i Klaustur-
iJ^jtø^T

p6st. 1819, S. 17— 18. — Ai Omkostningerne ved Delinquen-

ters Transport fra Island 1
til Kjbbenhavn skal lignes paa de

Amter, hvorfra de ere*.

Forordning ang. Logboger og Skibs-Jonrnaler. 19. Marts.

Khavn den 19. Mai tS 1817. — Denne Forordning,

hvis fulde Titel er: „Forordning angaaende hvorledes med
Logboger og Skibs-Journaler for Fremtiden bor forholdes", er

publiceret ved Landsoverretten i Island den 9. Juni 1817 og

i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1817. — Den bliver

ogsaa paaberaabt som gjeldende for islandske Farttfier i Rentek.

Skriv. 12. April 1817 (see under Resol. 12. Febr. 1817). —
Derimod anmærkes den allerede i Klausturpost. 1818, S. 81

Anmærkn., som Island uvedkommende, og dette bestyrkes ved

Canc. Skriv. 6. Oktbr. 1832. — Den er ophævet ved Forordn.

10. Januar 1840, som iovrigt ikke er udvidet til Island. —
Canc. 2. Depart. Registr, XVIII, 75 (1817, Nr. 424). Original-

~

Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1817, S. 29-35; Schou

XVII, 558-564. Colleg. Tid. 1817, S. 251-263 (med Mo-
tiver); jevnf. S. 641, 704, 737.

*

Forordning ang. Fremgangsmaaden med for- 2. April,

ladt Arv. Khavn den 2. April 181

7

3
.
—

Publiceret ved Landsoverretten i Island 9. Juni 1817, samt i

Synodalforsamlingen i Reykjavfk s. A. I Canc. Skriv, til Amt-
mændene i Island 12. Januar 1822 (Canc. 3. Depart. Brevb.

1822, Nr. 204) cSnskes Betænkning om, hvorvidt denne For.

kunde finde Anvendelse i Island, og kongel. Resol. 2. Novbr.

1825 viser, at Reskr. 9. Novbr. s. A. træder i Island i Stedet

for denne Forordning. — Canc. 2; Depart. Registr. XVIII, 83.

/ /

1

) Reskr. 25. Septbr. 1816.
2
) s. D. er Canc. Skriv, af samme Indhold afgaaet om samme

Gjenstand til Amtmanden i Nord- og Oster-Amtet (Canc.

3. Depart. Brevb. 1817, Nr. 772, ligeledes blank i Brev-

bogen og i Archivet).
3
) Reskr. 9. Novbr. 1825.

rn.É. 42
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1817, (1817, Nr. 484). Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr.

^sr^r for 1817, S. 36—40 j Schou XVII, 567-570., Colleg. Tid. for

2. April.
IgI7) g< 289—302 (med Motiver). — Islandsk: Klaustur-

p6st. 1818, S. 97—102 (med flere Anmærkninger).

5. April. Circlllaire fra
1

(Jommissionen til Oldsagers

Opbevaring til forskjellige Embedsmænd i Is-

land, angaaende Indberetninger om nordiske

Oldsager m. V. Kbavn den 5. April 181

7

1
.
—

Dette Circulaire, med tilhørende Schema er. afgaaet til Stifts-

(Ivrigheden i Island, og fra den omsendt til alle Provster og

Sognepræster 5 det er og afsendt til flere enkelte Embedsmænd
og Videnskabsmænd i Island. — Original- Aftryk to Blade i

Qvarto, det medfo'lgende Schema trykt paa et Ark i Folio.

P. M. Hans Majestæt Kongen har ved Gommis-

sorium, under 22. Maji 1807, paalagt os, at sflge og

foreslaae Midler til, at de endnu i den danske Stat

overblevne Levninger af nordiske Oldsager, som paa

nogen Maade kunne bidrage til videnskabelig Nytte,

maatte bevares fra Undergang; i hvilken Hensigt det

- er gjort os til Pligt, at sbge mueligste Underretning om,

hvad endnu af Oldsager maatte findes: hvorfor Hans
t

Maj*, har behaget at aulhorisere os til Brevvexling med

Landets Videnskabsmænd, 'for at anmode samme om
* saadan Underretning fra Enhver, sa'avidt hans Virke-

kreds strækker sig. — 1 allerund. Efterlevelse af saadan

Hans Maj*" Befaling skulle vi nu, da Freden igjéfo har

aabnet uforstyrret Communication
,

tjenstligst ombede

(Tit.) behageligst at meddele os Efterretning om alt det,

Landets Oldsager vedkommende, som maatte være kom-

men eller herefter komme til Deres Kundskab, af hvad

paa medfølgende Blad er optegnet, hvorved for det

fo'rste endnu ei var at agte paa, om det kunde synes

mere eller mindre betydeligt, stort eller lidet. — Disse

saaledes forlangte Underretninger udbede vi os, det

snareste skee kan, meddeelte paa det hosfolgende

l

) Canc. Skriv. 19. April 1817.

i
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Schema. — Commissionen til Oldsagers Opbevaring 1817.,

den 5. April 1817. 5. April.

Fornaldar-Leifar, um hverjar hin konunglega nefnd

til })eirra vibu/*halds 6skar ser lilhlybilegrar skyrslu.

1) Haugar ebur fornmanna-leibi, sénlagi J>eir, er

hafa })ab skopulag, er synir berlega, ab J>eir sé af monnum

gjbrbir — ebur ab Hk hafi verio i l^eirn skiplbgb, ellegar

[)eir sem eru ebur hafa verib umkr/ngdir meb settum

sleinum — svo og manna grafir ebur stein-{>r6r, er finnast

kynnu å vioavangi. [Abgætandi er vib opnun sh'kra

hauga, ab grbfin ei sé gjorb beint fra toppnum, j)ar

sUSrar hellur oplastnær liggja yfir byrginu sjålfu, heldur

ættu menn J)å
helzt ab grafa op å austur- ebur subur-

hlib haugsins]. — 2) Stérir steinar ebur kleltar, sem

liklegt er ab reistir sé af monnum, ebur bnnur manna-

verk sé a. Hér til heyra i Islandi J)au svokollubu Grettis-

lok. Nefndin æskir sér greinilegrar skyrslu um slikra

steina afstbbu, tolu, stærb og skopulag, hvarvib og ælli

ab abgætast, hvort })eir efri steinar, er liggja å undir-

stbbu-kleltum, ekki megi hrærast, ef fastlega er å Jjeim

tekib, og {)annig leiki a nokkurskonar vblturum. Nokkrir v

sHkir klettar voru i heibni kallabir hbrgar 1
. Sénlagi

6skast greinileg skyrsla um J)å svokbllubu blotsteina å

fornum hof- ebur Jnngstbbum — og um abrar heibin-

d6msins leifar, er enn|)å kynnu meinast ab vera til. —
3) Fornir J)(ngstaoir ebur démhringar å vftavångi, er

fyrrum hafa verib umkringdir meb steinum ebur ve-

bbndum i hrfng ebur ferkant. J>esshattar leifar finnast

Hklega enn i dag a j>6rsnesi f Snæfellssyslu. — 4) Riina-

steinar, ebur steinar, å hvcrjum fornir runasta fir eru
(

Um slika hOrga getur Landnåmu 2, Parts 16. Kap. vib

Krossh61a iDalasyslu, og Kristnisbgu 11. Kap. å Hbrga-
eyri i Vestmannaeyjum. Ei er 61iklegt, ab {>eir kynnu enn
ab finnast vib stabi, hverra brnefni eru af £eim dregin,

t. d. HfcJrgsholt o. s. frv.

42*
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4817. ebur hafa verib sjaanlegir, hvar helzl sem J>eir finnast

6. April, kunna, hvori sem steinarnir em heilir ebur brotnir.

Flestir rdnastafir eru J>annig utli'tandi:

r h H Y * M ,4 h * Y t A
Stundum finnast sHkar ritjyOr&ir i hellrum og a slorum

bjbrgum. — 5) Somuleibis abrar fornar, grafnar ebur

uthbggnar rilgjbrbir meb runum, hbfbaletri ebur bbrum

littkunnum stofum, i kirkjum, kirkjugbrbum ebur annar-

stabar, å trjå- ebur malm-smibi, klukkum, kaleikum,

ski'rnarfblum o. s. frv. — eins })6tt J>ær sé ofnar ebur

saumabar å hbklum, altarisklæbum, veggja-tjbldum o. s.

frv. — Hofba- ebur muka-lelur er nokkurskonar setta-

skrift, sniiin ebur kbnlub a undarlegan halt. — 6) Gamlar

myndir og bilæti, af hverju efni sem vera kunna, hvort

heldur J>au eru lålgub, grafin, uthbggvin ebur utskorin,

malub, ofin ebur saumub.— 7) Allskyns leifar ur påp-

iskri bid, t. d. krossmbrk, helgra manna myndir, reyk-

elsis- ebur vfgsluvalns-ker, paxspjbld ebur allarissleinar,

pergamentsskjbl ebur bækur, o. s. frv. — 8) Ruslir ebur

leifar af fornmanna-byggfngum, er å einhvern halt kynnu

ab virbast merkilegar, sérilagi af virkjum, malm- ebur
—

-

rauba-smibjum, undirgaungum, o. s. frv. — 9) Allt hvab

upp er grafib ebur héreptir kann ab uppgrafast ur jbrbu

ebur haugum, t. d. .vopn ur steinum ebur målmi, her-

klæbi, hrmgar, feslir, nisti, verktél, drykkjar- eburblåstrar-

horn, bikarar, myntir ebur pem'ngar, bilæti o. s. frv. —
40) Sbgusagnir mebal almugans um fornmenn (abrar en

})ær sem til eru ( ritubum sbgum), merkiieg plåz, fornan

ålrunab ebur hjatru é ymsum hlulum, sérlega vibburbi

p. s. frv., einkum nær J>ær vibvikja slikum fornaldar-

leifum. '^i\-}^-^^m' ;

^ "
r - - ^i^^^^ 5^

Um alla l)esshåttar hluti, hvar sem J)eir eru, hvort

heldur J)eir geymast i kirkjum, ebur annarstabar, og

hvQrjum sem f>eir kunna til ab heyra, vænlir hin fyrr-

téba nefnd, ab henni eplir konunglegri fyriskipan lil-

sendist J)ær eptiræsktu skyrslur, svo flj6tt sem skeb

getur, ritabar å islenzku, dbnsku ebur lalmu, å viblagt
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blao, i innsigluoum bréfum hingao til Kaupmannahafnar 4847.

me& J)essari utanåskrift:
, (
Til den kongelige Comrnission' ^^pH!

for Oldsagers Opbevaring i Kjbbenhavn".

[Schema], 1

Greinileg Frasaga

um merkilegar fornaldar-leifar i N. N. sékn innan N. N.

syslu, eplir fyrimælum hinnar konunglegu nefndar til

slikra hluta viourhalds [det Ovrige af Halvarket blanlf,

som Plads for Indberetningen].

- *

Gancellie • Skrivelse til Stiftamtmanden over 8
-
APriL

Island, ang. Venia practicandi for G. Gunnarsson.

Khavn den 8. April 1817. — Canc. 3. Departem.

Brevb. 1817, Nr. 1030.

Forbenværende Landphysikus i Island, nuværende
/

Stiftsphysikus i Lollands-Falsters Stift, T. Klog, har hos

delte Collegium anholdt om Stadfæstelse paaenafham
under 28. Julii f. A. udfairdiget Venia practicandi for

Student Gunnar Gunnarsen 2
, hvoraf han har hertil ind-

') paa det sidste Blad af Arket.

2
) Den af Landphysikus udgivne Venia practicandi lyder i

Dansk Oversættelse saaledes:

„Thomas Klog, kgl. Maj tB til Danmark &c. &c. be-

stalter Landphysikus paa Island, bekjendtgjcH*: at eftersom l

hæderlige og vellærde Studiosus theologiæ og Amanuensis

hos hoiærværdige Hr. Biskop Vidalin, Hr. Gunner Gun-

nersen, har i næstafvigte 10 Aars Tid, under min Veiledning,

lært noget af Betydenhed af Lægevidenskaben, saavel *

de indvortes som udvortes Sygdomme angaaende, og

tillige jævnfremt bvet sine Kundskaber paa mange Slags

Syge, for det Meste med megen Held, men immer med
en særdeles- F^id, Deeltagelse og den Varsomhed, at

Ingen kunde sættes i Fare ved hans Raad eller Be-

handling — saa haver jeg i KraftSrf Loven tilladt, lige-

som jeg ved dette mit aabne Brev tillader, bemeldte Hrr
Stud. Gunner Gunnersen, for det fbrste at udb've Læge-
kunst og Chirurgie inden det Syssel, hvor han sig op-f
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1817. sendt en verificeret Gopie. — Efter heroin at have brev-

8. April, vexlet med det kongelige Sundheds -Collegium, skulde

man tjenstligst tilmelde Hr. Stiftamtmand til behagelig

Underretning og Bekjendtgjorelse for Vedkommende,

at Gancelliet fuldkommen bifalder den bemeldte Gun-

narsen af Stiftsphysikus Klog, som forommeldt, under

28. Julii 1816 meddeelte Venia practicandi, og at samme

herved stadfæstes. — Det kgl. Danske Gancellie den

8. April 1817.

o. April. Anordning om Melfest til Erindring om Re-

formationen. Khavn den 9, April 1817. —
holder, dog saaledcs, at han noiagtig iagttager følgende

Regler: -

1) Folger han nftiagtig de kongelige Love og Forord-

ninger, som denne Sag angaaende allern. ere udgivne eller

herefter udgivne vorde. — 2) Melder han for Ovrigheden

sit Opholdssted. — 3) Enhver Syg, enten det er ho'iere

eller lavere, rig eller fattig, som hannem om Hjælp an-

raaber, besbger han uden Ophold, og staaer ham med

Omhed bi efter bedste Skjonnende. De Fattige yder han

N
denne Hjælp for slet Intet, men de bedre formuende for

' - passende Betaling. — 4) Saavel ved Aareladninger, som

ved Helbredelsen af indvortes' og udvortes Sygdomme,

udviser han, som hidtil er skeet, saaledes ogsaa herefter,

særdeles Deeltagelse, Flid og Varsomhed, og forekommer

ham Et eller Andet, som han ei troer sig voxen, saa soger

han vedkommende Chirurgi eller, Landphysici nb'iere Raad

og Bistand. — 5) Fra Apothequet forskriver han ei andre

' • Lægemidler end saadanne, som derfra uden Lægers For-

skrift ellers maae udsælges, og desuden ingen Fattiges

Lægemidler. — 6) Epidemiske Sygdomme, smitsomme

Syger, ligesom alt det nye eller særdeles mærkværdige,

som ham forekommer, giver han Landphysico, eller Chi-

rurgen til det Distrikt, hvor han opholder sig, tilkjende,

og overhoved retter han sig nole efter Alt det, som ham

paa Embeds Vegne af vedkommende Ovrighed eller Di-

striktslæge kunde blive tilsagt eller foreskrevet. Reikevig

den 28. Julii 1816".

"""
I
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'

* * ^ _

Publiceret ved Landsoverretten i Island den 9. Juni 1817, samt 1817.
i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1817. — Canc. 1. Depart. 9. April.

Reg. VI, 182b (1817, Nr. 123*). Original-Aftryk hos Schultz.

Qvart-Forr. for 1817, S. 41—44; Fogtm. (Algreen-Ussing)

VII. 6, 2. H., S. 125. Uddrag hos Schou XVII, 570-571.

P. Pétursson Hist. Eccl. Island. S. 225—228. Coll. Tid. 1816,

S. 661— 662; 1817, S. 321—327. — Islandsk: Klausturpést.

1818, S. 20— 24, med Beretning om Hoitideligholdelsen af denne

Jubelfest; Rubr. af Anordningen sst. S. 102.
s

Anordning om en Jubelfest at holdes i Aaret 1817

til Erindring af Reformationen ved Dr. Martin Luther.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at, som Vi er-

kjende Vigtigheden af det Gode, dér lildeeltes Vort

Fædreland ved den renere evangeliske Lære, og med

landsfaderlig Glæde overskue denne Læres velgjbrende

Folger i de snart udlobne tre Hundrede Aar; saa ville

Vi og, at den inderlige Tak, der i Hjerterne ydes Al-

herren, fordi han gjorde saa vel mod Landels Slægter,

skal gives Leilighed til at frembryde ved offentlig Lov-

sang og Priis i hans Templer, og lydeligen at yttres

paa ethvert Sted, hvor hans blide Evangelium forkyndes.

Vi paabyde derfor herved en Jubelfest i dette Aar

at holdes overalt i Landets Kirker, ved Kjobenhavns

Universitet og i hver af de lærde Skoler, overeens-

stemmende med de Hbitider, som Vore Fædre andæg-

tigen holdte i Aaret 1617 og 1717, til Minde om Dr.

Martin Luthers Aar 1517 den 31. Oktober begyndte,

og af Forsynet kraftigen vedligeholdte Reformation i

den christne Kirkes Lære. — Saa ville Vi og, paa del

at denne Reformations Mærkelighed end nærmere kan

vorde kjendt blandt menige Mand, fra Almueskolerne

'lade uddele et kort forfattet Skrift, 'hvori fornemmeligen

den tilvoxende Ungdom kan underrettes om samme.

—

Og da det er Os vigtigt, at den christelige Troesbe-

kjendelse, som Dr. Luther ved Reformationen fremkaldte,

aldrig skal glemmes, saa have Vi og allern. ladet for-

anstalte, at en, nbiagtig Afskrift af den augsburgske «
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1817. Confession vorder trykt, saaledes som den oprindeligen

9. April, blev overgivet, i det latinske Sprog, hvoraf eet Exern-

plar anskaffes til hvert Pastoral, paa vedkommende

Kirkes eller Kirkers Regning; og som dette forbliver

ved Pastoratet, saa skulle Præsterne Mand efter Mand

dertil være ansvarlige.

Om de Hbitideligheder, som ved denne Fest bor

finde Sted, ville Vi, foruden hvad Vi ellers særskilt have

befalet, endvidere her allern. kundgjbre Folgende:

' 1) Den Jubelfest, som i Anledning af Reformationen

ved Dr. Martin Luther i Aaret 15 1 7 hbilideligholdes i

Vore Lande i dette Aar, skal vedvare i 3 Dage, nemlig

den 31. Oktober, samt den 1. og 2. November næst-

kommende. - 2) Sbndagen forud, nemlig den 26. i

Oktober Maaned, skal fra alle Prædikestole den an-

stundende Fest forkyndes, og inlimeres til dens Højtide-

ligholdelse. Ligeledes skal paa samme Dag tvende Her-

older, i deres Heroldsdragt, paa alle offentlige Pladser

i Vor kongelige Residentsstad Kjbbenhavn kundgjore

Vor Villie om Festens Hbilideligholdelse og Dagene, som

dertil ere bestemte. — 3) Dagen forend Festen, nemlig

. den 30. Oktober, skal om Eftermiddagen fra Klokken 5

til 6 ringes med alle Kirkernes Klokker* saavel i Kjbb-

stæderne som paa Landet. - 4) Stadsmusikanten i

Kjbbenhavn skal strax efter Ringningen, med blæsende

Instrumenter, især Basuner, lade udfore fra Trinitatis

Kirkes Taarn nogle af de mest hbilidelige Psalmeme-

lodier; hvilket ogsaa bor finde Sted paa Festens tvende

forste Dage, om Aftenen mellem 6 og 7, fra eet af de

, andre Kirkers Taarne. En saadan Musik skal ogsaa

opfbres i andre Kjbbstæder, fra ethvert Steds Hoved-

kirke, naar den af Stadsmusikanterne eller Andre kan

gives. — 5) Ved Solens Opgang den 31. Oktober skal

Festens Indtrædelse forkyndes i Vor kongelige Resi-

dentsstad Kjbbenhavn, med Kanonernes Losning 3 Gange

Volden rundt. Hvilket ogsaa skal skee paa andre Ste-

\ der i Vore Stater, hvor Volde og Kanoner ere. —

i
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6) Paa Festens forste Dag, Fredagen den 31. Oktober, 1817.

skal i alle Kirker holdes hbitidelig Takkefest for Guds 9- April.

Varetægt over den evangeliske Lære i den forlobne Tid

;

i Kjbbstæderne baade til Hbimesse og Aftensang, paa

Landet til den sædvanlige Kirketid paa elhvert Sted.

Paa denne Dag skal til Hbimesse prædikes over Joh.

8. Cap. 12. Vers, og til Aftensang over Eph. 2. Gap.

8. til 10. Vers. Kirkerne skulle efter ethvert Steds Lei-

lighed prydes, som til hbitidelig Fest, og Kirkemusik

skal overalt, hvor den kan haves, foranstaltes af Ved-

kommende. Efter Prædiken skal saavel til Hbimesse,

som til Aftensang, synges Psalmen: O store Gud! vi

love Dig &c, hvilken Psalme istemmes saf Instrumental-

Musik, hvor denne kan gives. — Vore Biskopper skulle

prædike til Hbimesse i deres Cathedral-, Dom- eller

Hovedkirker. — 7) Paa Festens anden Dag, Lbverdagen

den 1. November, skal ved Kjbbenhavns Universitet og

i samtlige iærde Skoler, efter forudgangne Programmer,

holdes Taler i det latinske Sprog: ved Universitetet af

den forste Professor i Theologien, og i enhver lærd Skole

af Rectoren, og hvor ingen Rector er, af Skolens forste

Lærer; Musik med Cantater eller Ghorsange skal tilfbies,

hvor det kan skee. Ved samme Hbitidelighed skulle

ogsaa academiske Promotioner finde Sted ved Univer-

sitetet. — 8) Festens tredie Dag, Sbndagen den 2. No-

vember, skal, ligesom dens forste Dag, holdes hbitidelig

i alle Kirker, baade til Hbimesse og Aftensang, med
egentligst Hensyn paa, at anraabe Gud om Naade og

fremdeles Beskyttelse for Kirkens rene Lære, og til at

opmuntre sig til, a t værdeligen vandre derefter. Paa
denne Dag skal prædikes til Hbimesse over 1. Gor.

3. Cap. 11. Vers, og til Aftensang' over Hebr. 13. Cap.

8. Vers. Psalmerne paa denne Dag istemmes ligeledes

af Orgel- og anden Instrumental-Musik, hvor samme kan
8lves; g skulle de Collecter og Bbnner, som til hver
af Kirkefesterne mest tindes passende, vorde Præsterne
paa ethvert Sted tilsendte. - 9) Paa Festens forste og
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1817. tredie Dag skal kimes og ringes saaledes, som ved

Hoitideligheder er sædvanligt, og ligeledes paa Festens

anden Dag i de Kjobstæder, hvor Taler i de lærde

Skoler holdes. — 10) Ingen offentlig Forlystelse, saasom

Skuespil, Bal og deslige, maa tillades paa nogen af de

trende Festdage eller Aftenen forud, og saavel paa den

forste som den sidste Festdag skulle alle Arbeidssysler

hvile, saaledes som i Hensyn til Fest- og Helligdage er

anordnet. — 11) Den 2. November skal, ved Solens

Nedgang, paa samme Maade som for Morgenen den

31. Oktober er anordnet, med Kanonernes Losning an-

kyndes, at Festen er til Ende. — Hvorefter de Ved-

kommende sig allerund. have at rette. Givet i Vor kgl.

Residentsstad Kjobenhavn den 9. April 1817.

12. April. General • Toldkammer- og Commerce-Collegii

Circulaire til samtlige Toldsteder i Danmark,

ang. Angivelser af Varer, som fores til og fra

Island. Khavn den 12. April 1817. - Original-

Aftryk som „Circulaire", 2 Bl. i 4to
. Fogtm. (Algreen-Ussing)

VII. 6, 2. H., S. 126-127.

For at sætte det kongelige Rentekammer i Stand

til efter allern. Befaling at forfatte Tabeller over Varers

Ind- og Udfdrsel til og fra Island, ville de lade ved-

kommende Rhedere ved ethvert Skibs Indklarering fra

og Udklarering til Island afgive deres Angivelse in duplo

saaledes, at deri ikke alene anfores, hvormange Pakker,

Foustager, Baller m. v. Skibet indehaver, men og, saa-

vidt det efter Toldanordningerne kan fordres eller for

Toldvæsenets Skyld ansees fornbdent, opgive Embal-

lagernes Indhold ved Tal, Maal og Vægt, samt derefter

indsende den ene af disse Angivelser, forsynet med

Toldopsynets Paategning om Rigtigheden, directe til be-

meldte Kammer. General-Toldkammer- og Co'mmerce-

Collegium den 42. April 1817 K

') s. D. er General-Toldkaramer-Circulaire af samme Indhold
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Cirtulaire fra Directionen for Universitetet 4817.

og de lærde Skoler til samtlige Stiftsovrig-^f^TAprn.

heder i Danmark og Island, ang.
, Jubelfestens

Hoitideligholdelse i Skolerne. Khavn den 12.

April 1817. — Univ. Direct. Brevb. 1817, Nr. 288-205.

Angaaende Reformations - Jubelfestens Hoitidelig-

holdelse i Aaret 1817 har det behaget H. Maj*. Kongen

blandt Andet allern. at befale, at bemeldte Fest, som

begynder den sidste Dag i Oktober Maaned d. A., skal

vedvare i 3 Dage, altsaa Fredagen den 34. Oktobr., .

Ldverdagen den 1. og Sondagen den 2. Novembr., af_

hvilke Dage den forste skal være Kirkefest overalt i

Hans Maju Rige og Lande, den anden hoitideligholdes

ved Universitetet og de lærde Skoler, og den lredie

Dag, ligesom den forste, være almindelig Kirkefest,

samt at paa Festens anden Dag, den 4. Novbr., skal i

samtlige lærde Skoler, efter forudgaaet Program, holdes

Taler i det latinske Sprog af enhver Skoles Rektor eller

forste Lærer, og at Musik med Gantater eller Chorsange

skal tilfbies, hvor det kan skee. — Directionen anmoder

ijenstl. (Tit.) om, behageligen at ville herom underrette

de under Deres Ephorat staaende lærde Skolers Rek-

torer eller forste Lærere, samt ellers at foranledige det

nærmere Fornbdne til en passende Udforelse i sin Tid

af den allern. bestemte Hbitidelighed paa ethvert Sted.

Den kongelige Direction for Universitetet og de lærde

Skoler den 42. April 1817.
\

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Ca- 19. April.

stenschjold og Biskop Vidalin, ang. Bevaringen

af en gammel Ligsteen i Bessastad Kirke. Khavn

udgaaet paa Tydsk til Toldembedsmændene i Hertugdom-
merne Slesvig og Holsten.
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4817. den 19. April 1817. — Rentek. Islandske Copieb.

Gommissionen for Oldsagernes Opbevaring har til

Kammeret indberettet, at ved Bessestæds Kirke findes

en Ligsteen af 'Marmor over Paul Stigsen, Kongens Be-

falingsmand over Island fra Aar 4554 til 1564. som skal

være mærkværdig baade fra Kunstens Side og i andre

Henseender, og ibvrigt beskreven i flere bekjendte in-

den- og udenlandske Værker; hvorhos Gommissionen,

med Hensyn til at dette Mindesmærke nu skal være

udsat for betydelig Beskadigelse, der dog kan afvendes

med ringe Bekostning, har anmodet Kammeret om at

foranledige, at Kirkeværgen rnaatte tillægges Ordre: at

sikkre Stenen for Beskadigelse, og at de dermed for-

bundne Bekostninger rnaatte fores til Udgift i Kirkens

Regnskab. — 1 Anledning heraf skulde vi Ijenstl. an-

mode II r. Stiftamlm. og D. Hbiærv. om, behageligen at

foranstalte det Fornodne til ovennævnte Ligsteens Gon-

servalion, da Kammeret ibvrigt tillader, al de ubetyde-

lige Udgifter, som dermed muligen kunde foraarsages,

maae, eTter Deres nærmere Approbation, passere til

Udgift i Kirkens Regnskab, og skal herfra siden i denne

Anledning blive foranstaltet det Fornodne. — Rente-

kammeret den 49. April 1817 \

19. April. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. Mindesmærkers Ved-

ligeholdelse. Khavn den 19. April 1817. —
Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1817. —
Canc. 1. Depart. Brevb. 1817, Nr. 955. Fogtm. (Algreen-

Ussing) VII. 6, 2. H., S. 136,
I i •

Cancelliet har under D. D., efter Anmodning fra

Gommissionen for Oldsagers Opbevaring, tilskrevet samt-

*- - .... —. . . , . - » •

*) s. D. Communication herom til Commissionen for Old-

sagers Opbevaring. Rentek. Brevb. sst. Nr. 249.
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lige Amtmænd i Island om, at tilkjendegive Vedkom-

mende; at ingen ældgamle Ornamenter, som Billeder,

Altertavler, Ligstene m. m., Kirkerne tilhorende, mnae

sælges eller tilintetgjores, uden Hr. Sliftamtm." og D.

Hbiærv.' dertil givne Samtykke; hvorom man herved

tjenstl. skulde underrette Hr. Stiftamtm. og D. Hoiærv.,

med Anmodning om, al De ikke uden i hoieste Nb'd-

vendigheds Tilfælde, eller forend Gommissionen, for Old-

sager har imodtaget de befalede indberetninger fra

Island om Oldsager, vil meddele Samtykke hertil. —
Det kgl. Danske Cancellie den 19. April 1817.

1817.

19. April.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Nord- 19. April.

og Oster-Amtet, ang. Bevaring af antiqvariske

Mindesmærker. Khavn den 19. April 1817. —
Canc. 1. Depart. Brevb. 1817, Nr. 956. - Uddrag i Fogtm.

(Algreen-Ussing) VII. 6, 2. H., S. 135—136. -

Efter Begjæring af Gommissionen for Oldsagers Op-

bevaring skulde Gancelliet tjenstl. anmode Hr. Cfraad

om, behageligen at ville formaae Vedkommende til at

skaane og frede efterstaaende Mindesmærker fra Oldtiden,

nemlig
;

' ! Jjip r ' • VrVVv?- \ i

'

i Hunavatns Syssel: Levningerne af den æld-

gamle Forskandsning i Videdalen, kaldet Borgarv irki 1
.

* O e fjords Syssel: En Runesteen paa Munke-

thveraa, over Vigdis Arnedatter.

Norder-Syssel: a) en Runesteen i Grenjad ar-

stad Kirke over Sigrid Hrafnesdatler; — b) en Rune-

steen i Mule Kirke; og — c) en gammel Rune-Indskrift

paa en Bjelke eller Tvæislaa i samme Kirke.

Norder-Mule Syssel: I Kirken paa Hof en mærk-
værdig Ligsteen over Ulveid Thorsteinsdatter fra Aaret

1509.

lovrigt maa man ligeledes anmode
/
Hr. Cfraad om

at tilkjendegive Vedkommende, at ingen ældgamle Orna-

om Borgarvirki jevnf. Antiqvariske Annaler II, 172-174.

i
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1817. menter, som Billeder, Altertavler, Ligstene m. m., Kir-

^TcTTpriT
kerne tilhorende, maae sælges eller tilintetgøres uden

Stiftamtmandens og Biskoppens Samtykke. — Det kgl.

Danske Gancellie den 19. April 1817 \

I

19. April. Caiicellie-Skrivelse til Amtmanden over Ve-

ster -Amtet, ang. Bevaring af Oldtidsmindes-

mærker. Kbavn den 19. April 1817. — Canc.

1. Depart. Brevb. 1817, Nr. 956. — Islandsk: Klausturpést.

1819, S c 18. ,
-

fl.,,, -

Efter Begjæring af Commissionen for Oldsagers

Opbevaring skulde Cancelliet tjenstl. anmode Hr. Amtm.
f

om, behageligen at ville formaae Vedkommende til at

skaane og frede efterstaaende Mindesmærker fra Oldtiden,

i Sneefjeldsnæs Syssel: Paa Thingvalle ved

Thornæs i Helgafells Sogn skal der endnu sees en saa-

kaldet Dom ring (egentlig en Steenkreds) ved en

Offersteen fra de hedenske Tider.

Myre Syssel: a) en meget mærkværdig Rune-

steen paa Borg over Helten Kjartan Olafsen fra Aaret

,

N

1003 og 1004; — b) en anden Runesteen i Hvams

Sogn over en Sæmund Gamlesen.

Itfvrigt maa man ligeledes anmode Hr. Amtm. om,

at tilkjendegive ... [ . s. v. som foregaaende Brev] . . .

Samtykke. — Det kgl. Danske Cancellie den 19. April

1817.
«• p » * ^ *

* ™ I t- ". * i i \
. - - é *

19. April. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Son-

der-Amtet, ang. Bevaring af Oldtidsmindesmærker.

Khavn den 19. April 1817. — Canc. i. Depart.

') Nærmere Efterretninger om disse og flere Oldtidslevninger

i Island, forfattede af Finn Magnussen, findes i Antiq^ar.

Annaler, IV, 343-366.
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I
Brevb. 1817, Niv 956. — Islandsk: Klausturp6st. 1.819, 1817.

<- S. 18. '
—
19. April.

Efter Begjæring af Commissionen for Oldsagers Op-

bevaring skulde Cancelliet tjenstligst anmode (Tit.) om

behageligen at ville formaae Vedkommende til at skaane

og frede efterstaaende Mindesmærke fra Oldtiden, nemlig

• i Borgar fjord Syssel: den beromte Snorralaug

eller Snorres Bad ved Præstegaarden Reykholt, opfort
#

af den beromte Historieskriver Snorre Sturlesen for

600 Aar siden.
• —

lovrigt maa man ligeledes anmode (Tit.) om, at

tilkjendegive ... [o. s. v. som i Skrivelsen til Amtmanden

over Nordr og Oster-Amtet] . . . Samtykke. — Det kgl.

Danske Cancellie den 19. April 1817. ,

Cancellie - Plakat ang. Panteobligationer til 22 APril -

yngre Prioritetshavere. Khavn den 22. April

1817. — Publiceret ved Landsoverretten i Island den 1.

Septbr. 1817, samt i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1817.

' Canc. 2. Dep. Reg. XVIII, 95*-96 (1817, Nr. 573). Qvart-

Forr. for 1817, Nr. 46-47$ Schou XVII, 573—574. Colleg.

1 Tid. 1817, 329—334 (med Motiver). — Islandsk: Rubrum i

Klausturp6st. 1818, S. 102 med Bemærkning: at denne Plakat

formeentlig er ugjeldende for Island.

Plakat ang. Udslettelse af de til de yngre Prioritets-

havere udstedte Panteobligationer, naar Pantet, ved

Realisation, ei er fundet tilstrækkeligt til deres Fyldest-

I m
gjcirelse. .\

1

Det har behaget Hans Majestæt Kongen under 2/

dennes allern. at fastsætte Folgende:

i 1) at naar en Eiendom, efter Dom og Execution,

ved offentlig Auction bortsælges, uden at de yngre

Prioritetshavere af Kjobesummen have kunnet erholde

Betaling, maae de til disse udstedte Obligationer uden
videre udslettes af Pantebogen. — S) at samme Be-

stemmelse ogsaa maa være anvendelig, naar en Eien-
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1817. dom, efter foregaaende provet Auction, bliver af en

^T^^T Skifteret udlaet Panthaveren selv. uden at de vnere
22. April. ° 3 °

.

Panthavere kunne erholde Betaling af den Sum, for

hvilken den udlægges; dog — 3) at der i begge

Tilfælde, for at den omhandlede Virkning skal kunne

finde Sted, skal trende Gange være afholdt Auction

over Eiendommen, ligesom og hver Auction skal fjorten

Dage forud være bekjendtgjort i Statstidenden og Pro-

vincialbladene, tre Gange efter hinanden. — Hvilken

allerh. Bestemmelse herved kundgjbres til alle Vedkom-

mendes Efterretning og allerund. Efterlevelse. — Det

kgl. Danske Gancellie den 22. April 1817.

22. Apiii. Kongelig Resolution ang. Besættelsen af den

naturvidenskabelige Stipendieplads for en islandsk

Studerende. Kbavn den 22. April 1817. —
I Univers. Directionens Forestilling 17. April berettes, at der

var til Consistorium indkommen een Ansøgning om det ved

kgl. Resol. 23. Januar 1817 stiftede naturvidenskabelige Sti-

pendium for en islandsk Student. Denne Ansøgning var fra

Stud. Jon Thorsteinsen, indskreven som Student i Efteraaret

1815 5 i April og Oktbr. 1816 havde han taget den philologiske

og philosophiske Prcive med Udmærkelse
;

derpaa havde han

lagt sig efter Medicin, og tillige h'6rt Forelæsninger over Physik,

Chemie og Mineralogie. Hans Fader var Bonde i Island under

trange Kaar med 4' andre Bcirn, og kunde ikke yde ham no-

gen Hjælp. Ved Universitetet fik han 13 Rbd. N. V. omMaa-
neden af Communitetet. — Univ. Direct. Forestillinger 1817,

•:
:^;V : Nr. 547.

,
P^l'^^ ?*..^,ry^ ;

; '^W^^rbiitifr
'

I /

Vi ville allern. have Islænderen Stud. medie. John

Thorsteinsen forundt den af Fonden ad usus publicos

bestemte overordentlige Understøttelse med 150 Rbd.

S. V. aarligen i 3 Aar, nemlig for 4817, 1818 og 1819,

dog at det gjores ham til Pligt, efter at have tilende-

bragt sine Studeringer ved herværende Universitet, at <

anvende sine Kundskaber i sit Fodelahd. kjobenhavn

den 22. April 1817.
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i

Anordning angaaende Handelsberettigelse m. v. <817.

Kliavn den 23. April 1817. — Publiceret ved Lands- 23. April,

overretten i Island den 4. August 1817 og i Synodalforsam-

lingen i Reykjavik i Juli s. A. — I Klausturpdst. 1818, S. 102,

anfores dens Rubrum med Bemærkning om, at den maa ansees

som ikke gjeldende for Island, hvilket og bekræftes ved Canc.

Skriv. 6. April 1819. — Canc. 2. Depart. Registr. XVIII, 97b

(1817, Nr. 581). Original - Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr.

for 1817, S. 50-55; Schou XVII, 574-579. Coll. Tid. 1817,

- S. 377—409 (med Motiver).
^*

. *

Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Amt- 26. April.

mændene i Island, ang. Publication af en ældre

Forordning om Oldsagers Fund. Khavn den 26.

April 1817. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1817, Nr. 1215.

Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 6, 2. H., S. 142—143. — Is-

landsk: Klausturpdst. 1819, S. 19.

Gommissionen for Oldsagernes Opbevaring har i

en Skrivelse af 20. f. M. indstillet til "dette Gollegium,

at For. af 7. August 1752, ang. Godtgjdrelse af Kon-

gens Kasse for fundne mærkværdige Oldsager, maatte

udvides til og paa sædvanlig Maade publiceres i Island,

hvorved den Aarsag, som hidindtil maa formodes under-

tiden at have forledet Findere af gamle Mynter og andre

mærkværdige Oldsager til ulovlig Fremgangsmaacje,

nemlig Haab om storre Vinding ved at dolge end ved

at anmelde slige Fund, for Eftertiden formeentligen vilde

bortfalde * — Foranlediget heraf skulde man tjenstligst

anmode (Tit.) om, i Tilfælde af at forommeldte Forordn.
N

7. August 4752 ikke for skulde være publiceret i det

Dem allern. anfortroede Embeds -Distrikt, hvilket dog

formodes, da at foranstalte samme læst ved Retterne

I

I Commissionens Skrivelse 20. Marts 1817 bemærkes, at

man i Island ansaae J6nsb. Tyvebalk 16. Cap., eller N.L. ,

5—9—3—7 som de eneste gjeldende Love om Dannefæ.

Vlh R. 43
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4817. og igjennem de Dem underordnede Ovrigheder bragt

ti\ offentlig og almindelig Kundskab paa sædvanlig Maade,

som en ogsaa for Island gjeldende Lov, hvorimod De,

i Tilfælde af at oftnævnte Anordning for har været læst

og publiceret, vilde indskjærpe samme til alle Vedkom-

mendes allerund. Efterlevelse. — Det kongel. Danske

Cancellie den 26. April 1817 \

26. Aprii. Cancellie - Circulaire til samtlige Stiftamt-

mænd og Biskopper, ang. Reformations - Jubel-

festen. Khavn den 26. April 1817. - Publiceret i

Synodalforsamlingen i Reykjavik 1817. — Canc. 1. Departem.

Brevb. 1817, Nr. 1009. Fogtm. (Algreen-Ussing") VII. 6, 2.

H., S. 142. — Islandsk: Klausturp6st. 1819, S. 19.

P. M. Ved tjenstligst at tilstille Hr. Stiftamtm. og D.

Hbiærv. medfolgende Exemplarer af en under 9. d. M.

gjennem delte Collegium udfærdiget allern. Anordning

') I Anledning heraf har Amtmanden i Nord- og Oster-Amtet,

Stephan Thorarensen,- indberettet, at hverken Plakat 7.

August 1752 eller For. 22. Marts 1737 ufindes at være

indfårt eller bekjendtgjort som en Lov" i Island, og at

den i Cancelliets Skrivelse befalede Publication ved Læs-

ning ved Retterne i Amtet forekom ham unu for Tiden

retlig umulig at foranstalte", da der
tt
ved Amtet ikke

haves nogen originale eller authentiske Exemplarer af tidt-

meldte Plakat, men alene den, maaskee ikke aldeles paa-

lidelige, Extract af samme, som findes i Schous Udtog ,

af Forordningerne''. Denne Amtmand havde derfor ind-

skrænket sig til ved et Circulaire til Sysselmændene at

befale dem at drage Omsorg for, at alle Fund af Oldsager

' anmeldes for Sysselmanden og indberettes til Amtet, da

Finderne kunne vente det Fundnes fulde Værdie godtgjort

af den kongelige Kasse (Canc 3. Depart. Journ. S, Nr.
I

870). — Med Hensyn hertil maa iiJvrigt henvises til kgl.

Resolutioner 20. Marts og 28. Mai 1753, meddeelt til -

Amtmanden i Island ved Rentek. Skriv. 24. Mai 1753 og

publiceret paa Althinget s. A., hvilke tre Aktstykker findes

i denne Samlings 3. Bind under de anførte Data.



26. April.

Canc. Circ. ang. Jubelfesten. 675

om en Reformations-Jubelfests Hbitideligholdelse i inde- 4817.

værende Aar 1817, skulde Gancelliet lige tjenstl. tilmelde

Hr. Stiftamtm. og D. Hbiærv. til behagelig Efterretning og

Bekjendtsjbrelse for Vedkommende, at de i Indledningen

til bemeldte Anordning ommeldte Exemplarer af den

augsburgske Confession ville blive omsendte forinden

Festen, og skulle, ifolge Hans Maj 4' allerh. Befaling, be-

tales af vedkommende Kirke eller Kirker. — lovrigt

underrettes D. Hbiærv. ved denne Leilighed om, at

med disse Exemplarer af den augsburgske Confession

skal fblge latinske Hyrdebreve til samtlige Præster fra

samtlige Biskopper i Danmark, samt General- Superin-

tendenten og Superintendenten i Hertugdbmmene, hvilke,

ved Brevvexling imellem hinanden, have at enes om
Indhold og Form. — Og skulde Gancelliet, i Henseende

til det ligeledes i Anordningens Indledning ommeldte

Skrift til Underretning for Menigmand, især Ungdom-

men, endvidere tjenstlig tilmelde D. Hbiærv. til beha-

gelig Efterretning og Bekjendlgjbrelse for Vedkommende,

at Præsterne, naar de, ifolge meerbemeldte Anordnings

2. §, Sbndagen den 26. Oktbr. d. A. intimere til Re-

formationsfestens Hbitideligholdelse, tillige skulle anmelde,

at et saadant Skrift findes i hver Skole, for der at

læses, eller derfra paa en kort Tid at udlaanes. —
Det kongelige Danske Gancellie den 26. April 1817.

s

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, 26. April.

ang. et nyt Oplag af den islandske Bornelærdoms-

bog. Khavn den 26. April 1817. — Canc. i. De-

partem. Brevb. 1817, Nr. 1022.

Efter at have imodtaget de af Deres Hbiærv. med
Skrivelse af 22. August f. A. meddelte nærmere Op-

lysninger, betræffende den af Conferentsraad Stephensen

Hertil indgivne Forestilling, hvori han, som Directeur

for det islandske Landoplysningsselskab, har modsagt

D. Hbiærv." forhen gjorte Andragende om, at Oplaget

43«



676 Canc. Skriv. ang. Borne-Lærebogen.

1817. af den evangelisk- christelige Bornelærdomsbog for Js-

26^ ApriT
^anc* var uc^S0^S t

j °S at Landoplysnings-Selskabet ikke

dengang var istand til at besbrge et nyt Oplag af be-

\ meldte Lærebog; skulde Cancelliet herved Ijenstl. til-

melde Deres Hoiærv. lil behagelig Underretning, at

Cancelliet finder de meddeelte Oplysninger -aldeles

fyldeslgjbrende, og er overtydetom, at D. Hoiærv." An-

dragende om Mangelen paa Lærebogen har været fuld-

kommen grundet. Tillige skulde Cancelliet tjensll. melde,

at det af den kongelige Vaisenhuus-Direction besorgede

Oplag paa 5000 Exemplarer af Lærebogen er af be-

meldte Direction overdraget Cfraad Stephensen paa det

islandske Landoplysnings-Selskabs Vegne, blandt Andet

under den Betingelse, at Udsalgs-Prisen ikke overstiger

4 Rbmk. for hvert Exemplar. — Det kongelige Danske

Cancellie den 26. April 1817 1
.

29. April. Cancellie - Circulaire til samtlige Biskopper,

angaaende Attester, som fordres ved Brudevielser.

Khavn den 29. April 1817 ". — Bekendtgjort i Sy-

nodaiforsamlingen i Reykjavik 1817. — Canc. 1. Depavtem.

Brevbog 1817, Nr. 1018 (blank i Brevbogen). Colleg. Tid. for

1817, S. 415-416. Fogtm. (Algreen-Ussing) "VIL G, 2, H.,

S. 144. — Islandsk: Klaustuipdst. 1819, S. 19—25 (meden

f udførlig Anmærkning om de islandske Love i denne Materie).

P. M. Hans Maj*, har allerri. paalagt Cancelliet at

foranstalte, at Gejstligheden i Almindelighed, gjennem

vedkommende Biskopper, indskjærpes, ved Brudevielser,

uden Persons Anseelse at affordre alle lovbefalede Be-

viser, og i Særdeleshed at forskaffe sig Vish
v
ed om

') s. D. Canc. Skriv, til Conferentsraad Stephensen, hvorved

ham meddeles Indholdet af denne Skrivelse saavidt ved-

kommer Biskop Yidalins Andragende om Mangelen paa

Bornelærdomsbogen. — Canc. 1. Departem. Brevb. 1817,

Nr. 1026.

For. 30. April 1824 §§ 3 og 4.



Catsc. Girc. ang. Attester ved Vielser. 677

Brudgom eller Brudjnaatte bekjende sig til nogen an- 1817.

den end den evangelisk -lutherske Religion, da Geist- n^~"T^]'° ° ' 29. April.

ligheden i saa Fald maalte, under Embeds- Ansvar,,

iagttage hvad der i Henseende til Ægteskaber af blandet

Religion er befalet. .— Hvilket dette Gollegium herved

tjensll. skulde tilmelde D. Iloiærv. til behagelig Efter-

retning, med Anmodning, at D. llbiærv. behageligen

vil foranstalte det Fornbdne i denne Henseende. —
N

Det kongelige Danske Gancellie den 29. April 1817.

/ *

Cancellie - Circulaire til samtlige Overovrig- 13. Mai.

heder, ang. Udstedelsen af Vaccinations-Attester

m. v. Khavn den 13. Mai 1817. — Canc. 2.De-

partem. Brevb. 1817, Nr. 1652. Coll.. Tid. 1817, S. 429-432 1

med Uddrag af Beretning fra Vaccinations - Commissionen om
"Vaccinationens Fremgang. Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 6,

2. H., S. 157 (med Datum 11. Mai ved Begyndelsen' og 13.

Mai ved Siden af Brevet). — Islandsk: Klausturp6st. 1818,

S. 102—103, med Anmærkning. "

•

Efter dertil af den angaaende Vaccinationen allern.

anordnede Commission given Anledning, skulde man

herved tjenstl. tilkjendegive (Tit.J til behagelig Efterret-

ning og fornoden Foranstaltning 1
:

K) at for Fremtiden ingen Vaccinations- Attester af

Læger eller andre berettigede Vaccinateurer maae vid-

gives til dem, som ikke mode for at lade Vaccinerne

eflersee imellem den 7. og 9. Dag, undtagen de med

Attest fra Præsten, eller anden aulhoriseret Vaccinateur,

kunne bevise Koppernes Ægthed, samt derhos godt-

gjore, at de ved Sygdom have været hindrede i at

mode. — 2) at alle Læger og Vaccinateurer skulle af-

give Vaccinations-Attester for dem, som mode til Under-

sogelse og hvis Vacciner ^efindes genuine, ikke til de
y

') de folgende Punkter ere foreslaaede af- Vaccinations-Com-

missionen, og bifaldte af Cancelliet, samt stadfæstede ved

kongelig Resolution,

s

\



678 Canc. Circ. ang. Vaccinations-Attester.

Vaccinerede selv, men til Præsten, i det Sogn de hore

til, for at indfores i disses Protokoller. — lovrigt anseer

man det som en Folge af For. af 5. Septbr. 1794 § 5,

at Enhver, der befatter sig med Vaccinationen uden

dertil at være berettiget, maa ansees og straffes som

Qvaksalver. — Det kongelige Danske Cancellie den

13. Mai 1817.

is. Mai. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-
* i

skoppen over Island, ang. Salarium for Kloster-

præsterne i Island. Kbavn den 13. Mai 1817.—
Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1817. — Canc.

1. Depart. Brevb. 1817, Nr. 1185. — Islandsk: Udtog i

Klausturp6st. 1819, S. 33.

Cancelliet har imodtaget Hr. Stiftamtm.' og Deres

Hoiærv." Forestilling af 9. August f. A., hvori andrages

paa, at Provsterne i Island, tilligemed Sysselmændene

i de Sysler, hvori Klosterne ere beliggende, maatte,

med tillagne kyndige Mænd, udlægge* visse Klosterne

tilhorende Jorder, hvoraf vedkommende Sognepræst

• kunde oppebære det dem af Klosterne tillagte Salarium.

— I Anledning heraf, og efter herom at have brev-

vexlet med det kongelige Rentekammer, skulde dette

Collegium herved tjenstligst tilmelde Hr. Stiftamtm. og

D. Hoiærv. til behagelig Underretning, at den af Dem
i berørte Deres Betænkning bemærkede Mislighed, som

er forbunden med den Maade, hvorpaa Præsterne for

Tiden nyde det dem af Klosterne tillagte Salarium, vil

ophore naar Gapitelstaxter blive indforte i Island, og

indtil dette skeer og nærmere Bestemmelse tages om

Klostergodsenes Anvendelse, kan denne Sag beroe. —
Det kongelige Danske Cancellie den 13. Mai 1817.

is. Mai. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. Salarium for Sogne-

præsten paa Grimsey. Khavn den 13. Mai 1817.



Canc. Skriv. ang. Præstekaldet Grimsey. 679

— Canc. 1. Depart. Brevb. 1817, Nr. 1186, — Islandsk:

Udtog i Klausturp6st. 1819, S. 33.

I Forestilling af 9. August f. A. have Hr. Stiftamtm.

og D. Hoiærv. andraget paa, at vedkommende Herreds-

provst og Sysselmand med liltagne kyndige og uinteres-

serede Mænd maae udlægge til Præsten paa Grimsoe

saa mange af de Munkethveraae og Mbdrevalle Klostere

tilhbrende Jorder, at deres Afgift udgjbr 2 Hdr. , som

er det Præsien tillagte Salarium af bemeldte Klostere

m. m. — Efter i denne Anledning at have brevvexlet

med det kongel. Rentekammer, skulde dette Collegium. i

Henhold til dets Skrivelse af D.D. om denne Sas i Alminde-

lighed, herved tjensll. tilmeldeHr. Stiftamtm. og D. Hoiærv.

til behagelig Underretning og videre Bekjendlgjbrelse, at

ihvorvel det er billigt, at Præsten til Grimsoe oppe-

bærer det ham af Klosterne Tillagte i de samme Ore,

som Afgifterne af Klosterne erlægges, formener Gan-

celliet dog, at det kan have sit Forblivende ved hvad

hidtil i denne Henseende har fundet Sted, indtil Capi-

telstaxten bliver indfort i Island, da den af Præsten nu

yttrede Besværing maa antages at ville bortfalde. —
Det kongelige Danske Gancellie den 13. Mai 1817.

Kongelig Resolution ang. Udlevering af nogle

ældre Documenter fra den Arnamagnæanske Sam-

ling til ffleklenburg-Schwerin. Khavn den 14.

Mai 1817. — Ifolge Cancelliets Forestilling s. D. havde

den storhertugelige Meklenburg-Schwerinske Regjering hen-

vendt sig til den Danske, om at erholde udleveret endeel især

Stiftet Schwerin vedkommende authentiske Diplomer, som i

Aaret 1624, under 30 Aars Krigen, vare fra Bulzau bragte til

Kjbbénhavn. Disse Documenter vare nu forvarede imellem de

Haandskrifter, som Arne Magnussen i Aaret 1730 skjænkede

til Universitetet, og havde i sin Tid været af ham erhvervede

ved Kjbb. Cancelliet havde i denne Anledning corresponderet

med Directionen for Universitetet og de lærde Skoler, hvilken

havde indsendt en Skrivelse fra den Arnamagnæanske Com-

14. Mai.

SI



680 Kgl. Resol. ang. den* arnamagn. Samling.

Vi tillade allern., at de Documenter, som findes

anfbYte paa den Os herved allerund. forelagte Forteg-

nelse, maae udleveres til Storhertugen af Mecklenborg-

Schwerin; og haver Vort Cancellie, ved desangaaende

at meddele Underretning til Departementet for de uden-

landske Sager, at yttre, hvorledes Vi forvente, at Stor-

hertugen vil lade understotte saavel Commissionen for

afgangne Professor Arnås Magnussens Legat, som Andre,

der arbeide for den nordiske Historie, ved at forhjælpe

dem til de Oplysninger, som altraaes meddeelte fra

hans Lande. København den 14.. Maji 4817 1
.

>

21. Mai. Reskript til (Stiftamtmanden og Biskoppen

over Island, ang. Tjenestetyendes og Husfolks

- Ydelser til Præst og Kirke. Khavn den 21. Mai

1817. — Publiceret i Synodalforsamfingen i Reykjavik 1817.

Communiceret til Commissionenen for Arnås Magnussens

Legatum og til Departementet for de udenlandske Sager

ved Canc. Skrivelser 27. Mai 1817 (Canc. 1. Departem.

Brevb. 1817, Nr. 1307).

mission til Consistorium, ledsaget af en Fortegnelse over Do-

cumenterne. I den nævnte Skrivelse (11. Marts 1817) yttrer

Commissionen, at „man ikke skjb'nner rettere, end at disse

Diplomer ere i Henseende til Danmark af saameget mindre

Vigtighed, som de opvække stbrre Interesse for den storher-

tugelig Meklenburg-Schwerinske Stat og sammes Literature", (

hvorfor Commissionen erklærer
tt
sig aldeles villig til (under-

Deres Maj*. Kongens allerhbieste Tilladelse, som man haaber
^

Consistorium vil udvirke i sin Tid*) at overdrage samtlige

ovenmeldte Documenter til Storhertugen af Meklenburg-Schwerin

som Eiendom, i Forventning at Hbistsamme fra sin Side vil

lade' understøtte denne Commission saavel som andre Arbeidere

i den nordiske Historie med saadanne Oplysninger, som maatte

tinskes meddeelte". Consistorium havde i Skrivelse 4. April

1817 tiltraadt denne Anskuelse, og Cancelliet fandt heller ikke

Noget derimod at erindre, umen meget mere holder for, at

Udlevereisen af Documenterne ikke med Billighed kan nægtes".

— Canc. 1. Depart. Forestillinger 1817, Nr. 88.
\



Reskr. ang. Ydelser til Præst og Kirke. 681

Canc. l.Depart.Registr. VI, 187b (1817, Nr. 168*). P. Pétursson 1817.

Hist. Eccl. Island., S. 228. Coll. Tid. 1817, S. 872-879 (med*—

—

Motiver). Fogtm. (Algreen-Ussing) VIL 6, 2. H., S. 168—169. 2U Mai '

Islandsk: Klausturp6st. 1818, S. 55—56 med Anmærkning ;

'

Rubr. sst. S. 113. -

4

. >

•

Frederik den Sjette &c. V. S. B. Os er af Vort Danske

Gancellie allerund. bleven foredraget en dertil indkom-

men Forespbrgsel fra Vor Amtmand over Nord- og Ostre-
N

Amtet paa Vort Land Island, angaaende hvorvidt Tje-

nestefolk og Husfolk der paa Landet ere pligtige at

betale Lysetold til vedkommende Kirke og svare Dags-

værk til Sognepræsten. — I denne Anledning ville Vi,

efter allern. at have overveiet denne Sag med samtlige

dens Omstændigheder, samt de derom forhen givne

Bestemmelser, og de af dig, Os elskelig Vor Biskop

over Island, samt af Vort Rentekammer i Sagen afgivne

Betænkninger, hvilket Alt af bemeldte Vort Gancellie

allerund. er Os foredraget, hermed allern. give eder

tilkjende, at saavel alle Tjenestefolk paa„ Vort Land Is-

land, som og de Husfolk sammesteds, der ikke holde

Tjenestefolk, bor, naar de tiende af 60 Alen eller der-

over, betale Vs Lysetold til vedkommende Sognekirke

i Overeensstemmelse med de i denne Henseende

gjældende Lovbestemmelser, samt yde vedkommende

Sognepræst et Dagsværk,, enten in natura eller med

andre gode Landdre efter Middelpriis, paa den Tid og

det Sted, et saadant Dagsarbeide skulde forrettes. —
Derefter 1 eder allerund. have at rette, og Vedkom-

mende Saadant til Efterretning at tilkjendegive. Befa-

lende &c. Givet i Vor kongelige Residentsstad Kjoben-

havn den 21. Maji iSll -

Rentekammer -Skrivelse til Lieutenanterne v. 24. Mai.

Bom og v. Aschlund, ang. Kortene over de

islandske Kyster og Havne. Khavn den 24. Mai

1817. — Rentek. Isl. Copieb. 2, Nr. 280.

Af de osvedDHrr." Skrivelse af 48. denne M. til-



682 Rentek. Skriv. ang. Kort over Islands Kyster.

4817. stillede Karter og tilhørende Anmærkninger m. m. har

T^rT^""~ Kammeret med meeen Tilfredshed erfaret, at DHrr. med
24. Mai. &

'

særdeles Flid og Nbiaglighed have udfort det Dem
betroede Arbeide. ved Opmaalingen af de islandske

Kyster og Havne. Men da det er paatænkt, at de op-

tagne Karter iblandt Andet skulde afbenyttes, for der-

efter at forfærdige og udgive Sokarter i samme Form

som de, der i Aaret 1788 bleve udgivne fra det konge-

lige Sokart-Archiv, forbigaaer Kammeret ikke, foranle-

diget af Contre- Admiral Lowenbrns derom gjorte Be-

gjæring, herved at anmode DHrr. om, for Eftertiden,

• som hidtil, paa Karterne at anlægge hver synlig O eller

Skjær, samt ligeledes blinde Rev og Skjær, saaledes

som disses Beliggenhed , efter indhentede Efterretning

hos Fiskere og andre Beboere, kan bestemmes; ligesom

Kammeret ogsaa forventer, at DHrr. ville vedblive at

lade de Karter, som herefter optages, medfolge en saa

nbiagtig Beskrivelse som muligt over Indseilingen til

de forefundne Havne og Ankerpladse. Rentekammeret

den 24. Maji 1817.

s. juni. Kongelig Resolution ang. forhoiet Gage for en

Distrikts - Chirurg i Island. Khavn den 3. Juni

1817 \ — Ifølge Cancelliets Forestilling 27. Mai havde

man tænkt at lade den forrige lavere Gage vedblive for det

ene Distrikts - Chirurgikat i Vester-Amtet, men det havde nu

viist sig, at Ingen vilde sc5ge dette Embede,, hvorfor Cancelliet

nu foreslaaer Gagen forhoiet til samme Belob som var bestemt

ved kgl. Resol. 27. Marts 1816. — Canc. 3. Depart. Forestil-

linger 1817, Nr. 76. Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 6, 2. H.,

S. 179. — Islandsk: Klausturp6st. 1818, S. 82.

Vi ville allern. have den femte i Island ansatte

Distrikts -Chirurg tilstaaet en aarlig Gage af 300 Rbd.

S. V., beregnet fra 1. Januar 1816 af, hvorhos Vi allern.

•) Canc. Circ. 6. Juli 1819.

/



Kgl. Resol. ang. en Chirurgs Gage. 683

bifalde, at Alt, hvad der hidtil har været henlagt til 1817.

Ghirurgernes Linninger i Island for Eftertiden tilfalder"^^^
Vor Kasse'. Kjobenhavn den 3. Junii 1817 \

'
. /

.
Reskript til Stiftamtmanden over Island, ang. li. Juni.

Tilladelse for Guldsmed Thorgrim Thomsen at

probere og stemple Guld- og Solvarbeide. Khavn

den 11. Juni 1817. — Publiceret ved Landsover-

retten i Island den .5. Juli 1819 — Canc. 3. Depart. Registr.

1817-19, 68 b (1817, Nr. 585). Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 6,

2. H., S. 201. — Islandsk: Klausturpdst. 1819, S. 97.

Frederik den Sjette &c. V. S. B. Vi give dig her-

ved tilkjende, at Vi efter herom allerund. gjort Ansøg-

ning, samt i Betragtning af de af Vort Danske Gancellie

allerund', oplyste Omstændigheder, allern. ville tillade,

at Guldsmed Thorgrim Thomsen af Gufunæs 2 ved Reike-

vig i Island maa, naar Vedkommende begjære saadant,

probere og stemple alt Guld- og Solvarbeide, som for-

færdiges i Island, af 5 Lods Vægt og derover, og at

han derfor maa oppebære 20 Rbsk. S. V. for hvert

Stykke som veier 10 Lod og derover, og 6 Rbsk. S. V.

for hvert Stykke som veier under 10 Lod. — Derefter

du dig allerund. haver at rette og Vedkommende Saa-

dant til Efterretning at tilkjendegive. Befalende &c.

Kjobenhavn den 11. Junii 1817.

Gancellie - Circulaire til samtlige Biskopper, 14. Juni.

ang. adskilte Ægtefolks Legitimation. Khavn

den 14. Juni 1817. — Publiceret i Synodalforsam-
*

lingen i Reykjavik 1818 (som det synes under urigt. Datum

/

') Communiceret Stiftamtmanden over Island, Rentekammeret,

de Deputerede for Firiantserne og Amtmanden over Vester-

Amtet i Island ved Cancellie-Skrivelse 24. Junii 1817. —
Canc. 3. Depart. Brevb. 1817, Nr. 1864.

*) Gusunde, urigt., Fogtm.

1
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684 Ganc. Circ. ang. Legitimation ved Ægteskab.

4817. 14. -Juli), — Canc. 3. Depart. Brevb. 1817, Nr. 1750 (Datum

-rr^-U? 14. Juni)
^

jevnf. 2. Depart. Brevb. 1817, Nr. 1975 (Datum
14. Juni.

l0 Juni)4 ColL Tid 1817? s> 544 (-ligeledes med Datum 10.

. Juni). Fogtm. (Algreen-Ussing) VIL 6, 2. EL, S. 187 (med

Datum 10. Juni). — Islandsk: Klausturprist. 1819, S. 33

5

jevnf. sst. S. 24 'Anm. (begge Steder med Datum 14. Juni).

Det er bragt i Erfaring, at nogle Præster slaae i

den Formening, at de kunne ægtevie en. Person, for

hvem der er udfærdiget Bevilling lil et foregaaende

Ægteskabs aldeles Ophævelse, naar der blot haves

Vished om, at det foregaaende Ægteskab er aldeles

ophævet, uagtet den derom udfærdigede Bevilling ikke

forevises. — Da saadan Fremgang har til Følge, at slige

Bevillinger blive henliggende uindloste, saa skulde man

tjenstl. anmode Deres Hbiærv., behageligen at ville in-

struere Præsteskabet om, at den allern. meddeelte Be-

villing i sligt Tilfælde bor forevises og af Præsten for-

synes med Paategning desangaaende. — Det kongelige

Danske Cancellie den 14. Junii 4817.

14. juni. General-Toldkammer-Plakat ang. Skibs-Afgifter

i Kjobenhavn. Khavn den 14. Juni 1817. —
Ikke publiceret i Island. — Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-

Forr. for 1817, S. 68-69. Schou XVII, 586—587. Colleg.

Tid. for 1817, S. 591—596 (med Motiver).

Plakat angaaende en Afgift i 10 Aar af de til Sta-

den Kjobenhavn indkommende eller derfra afgaaende

Skibe over 5 Gommerce-Læster.

Paa Collegiels allerund. Forestilling om, hvorledes

de fornbdne Indlægter kunne lilveiebringes for at ud-

rede Omkostningerne ved Opmuddringen af flere, for

Handelsfarten nbdvendige, Kanaler og Farvande i Sta-

den Kjobenhavn, har Hans Majestæt ved allerh. Resolu-

tion af 4. d. M. allerh. befalet, at der, saavel af de

her til Staden ankommende som af de herfra afgaaende

Skibe over 5 Gommerce-Læster, skal, efter Fradrag for

4
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hvert Skib af de 5 fdrste Commerce-Læster, i 40 Aar 4 847.

svares folgende Afgifter:
"l4^JunT

\) for indgaaende eller udgaaende Skibe fra eller

til Steder i Danmark eller Herlugdommene: for Læste- ^

drægtigheden fra 5 indtil 50 Commerce-Læster, pr. Com-

merce-Læst 8 Rbsk. S. V. ; for den Deel af hvert Skibs

Læstedræglighed, der overskyder 50 Commerce-Læster,

pr. Gommerce-Læst 10 Rbsk. S. V. — 2) for Skibe fra

eller, til fremmede Steder i Ostersoen eller Sundet:

for Læstedrægtigheden fra 5 indtil 50 Commerce-Læster,

pr. Commerce-Læst 12 Rbsk. S. V.; for den Deel af

hvert Skibs Læstedræglighed, der overskyder 50 Com-

merce-Læster, pr. Commerce-Læst 14 Rbsk. S. V. —
3) for Skibe fra eller til fremmede Steder i Kattegattet

eller udenfor samme, saa og fra eller til Indierne, Gui-

nea, Island, Grbnland og Færderne: for Læstedrægtig-

heden.fra 5 indtil -50 Commerce-Læster, pr. Commerce-

Læst 1 4 Rbsk. S. V.; for den Deel af hvert Skibs Drægtighed,

der overskyder 50 Commerce-Læster, pr. Commerce-

Læst 16 Rbsk. S. V. — Hvilket herved til alle Ved-

kommendes Efterretning bekjendlgjdres. — General-

Toldkammer- og Commerce-Collegium den 14. Juni 1817.

Cancellie-Skrivelse til denkgl. administrerende 17. Juni.

Direction for Kjobenhavns Fattigvæsen, ang.

Refusion af Fattigunderstøttelse for Islændere i

Kjobenhavn. Khavn den 17. Juni 1817. —
#

Canc. 3. Dcpartem. Brevb. 1817, Nr. 1758. Fogtm. (Algreen-

Ussing) VII. 6, 2. H., S. 206—207.

Den kongelige administrerende Direction for Kjo-
•t 9

benhavns Fattigvæsen har, i Anledning af en paa Gaden

funden syg Islænder Ole Johnsen Oefjords Indbringelse

paa almindelig Hospital, under 21. f. m. forespurgt hos

dette Collegium: „hvorfra Godtgjorelse for Islændere i

Trangstilfælde kan stiges, naar de ikke have opholdt

dem uafbrudt i 3 Aar her i Staden". — Foranlediget
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heraf skulde man tjenstl. tilmelde velbemeldte Direction

til behagelig Efterretning, at samme i det omhandlede

og andre lignende Tilfælde har om Godtgjbrelse for den

ydede Hjælp at henvende sig til vedkommende Amtmand
i Island, fra hvis Embeds-Distrikt den paagjeldende

Trængende ved et optagende Forhor maatte oplyses at

være berettiget til Forsorgelse. — Det kongelige Danske

Gancellie den 47. Junii 1817.

Cancellie - Skrivelse til samtlige Amtmænd i

Island, ang. Behandlingen af Kjodet af håkall

Og håfr. Khavn den 21. Juni 1817. -— Canc.

1. Depart. Brevb. 1817, Nr. 1548. - Islandsk: Klaustur-

p6st. 1819, S. 34.

Caticelliet har brevvexlet med det kgl. Sundheds-

Collegium, betræffende en fra Biskoppen over Island

hertil indkommen Forestilling om, at endeel Menneskers

hastige Dbd der i Landet formentes at kunne være en

Fblge af, at de havde spiist tvende derværende Slags

Fisk, nemlig Havkalle og Haae, forend Kjodet af disse

Fiske vedbbrligen var tbrret; og bemeldte Sundheds-Col-

legium har derpaa yttret, at da de nævnte Fiske

ere her til Lands aldeles ubekjendte, saa kan Sundheds-

Collegiet ikke heri lilraade Andet, end at disse Fiske

maae meget stærkt koges eller meget vel tbrres, inden

de spises enten som Suul eller som Brod ; hvorom (Tit.)

ville behage at underrette Vedkommende. —
5 [Ibvrigt

maa man anmode Hr. Stiftamtmand om, at ville ind-

hente den paa Island værende Landphysikus' Erklæring,

om han maatte kunne meddele nogle "nærmere Oplys-

ninger om disse tvende Slags Fisk, hvilken Erklæring

man derefter maa udbede sig tilstøllet
1
. — Det kongel.

Danske Cancellie den 24. Junii 1817. i*
i

.
'

!
) Fra [ findes kun i Skrivelsen til Amtmanden i ScJnder-

Amtet.

-'-
V*.. :

v<
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CanceHie - Circtilaire ti J samtlige Overovrig- ^ si 7.

heder, ang. Tugt-, Rasp- og Forbedringshusets 27. Juni.

Brand. Khavn den 27. Juni 181

7

1
. — Dette Chcu-

laire er sendt til Island, og bekjendtgj o rt i Synodalforsamlingen

i Reykjavik i Juli 1818. — Canc. 2. Depart. Brevb. 1817, Nr.

2159; 3. Depart. Brevb. 1817, Nr. 1898 (ikke indfort i Brev-

bogen). Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 6, 2. H., S. 227. — .

Islandsk: Rubr. i Klausturp6st. 1819, S. 33.

Da en Deel af Tugt-, Rasp- og Forbedringshusets

Bygninger den 25. d. M. er afbrændt, og den tilbage-

slaaende Deel af samme ikke er tilstrækkelig til at

rumme Fangerne, saa skulde man tjensll. tilkjendegive

(Tit.)? at for det fbrste ingen Forbrydere maae indsen-

des til Arbeide i Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset, men

at Straffens Execution indtil videre bliver at udsætte. —
Det kongelige Danske Gancellie den 27. Junii 1817.

t
' 1 " » -V

N

Kongelig Resolution ang. Udgivelse af S6- 2 - Juli

kort over Islands Kyster m. v. Frederiksberg

den 2. Juli 1817. — I Rentekammerets Forestilling 24.

Juni bemærkes, at Contra- Admiral Lowenftrn havde andraget

paa, at de ved Opmaalingen over Island udarbeidede Kort

maatte vorde offentliggjorte, som et Arbeide,
<t
som han finder

overmaade hæderligt, fortræffeligt og skjont". Han havde til-

budet at ville besørge dem udgivne fra Sokort-Archivet i samme
Form som Minors i 1788 fra samme 'Archiv udgivne Kort.

Han mente, at det Hele vilde kunne udgives paa 7 Blade,

„hvortil maatte foies trykte Beskrivelser, ledsagede med spe-

cielle Havnekort og Landfortoninger". Bekostningerne kunde

dog ikke Sokort-Archivet paatage sig, men disse foreslaaes at

maatte bestrides af Kongens Kasse, og anslaaes Bekostningen

til selve Kortene til 7000 Rbd. N. V. — Som Prbve havde

Lbwenbrn indsendt Kortet over Skagestrands Bugten, skjondt

ikke fuldfort, og da Sokort-Archivet havde derved paadraget

sig Udgifter, androges paa at dertil strax maatte udbetales

Canc. Circ. 2. Septbr. 1817.
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4817. 600 Rbd. N. V. — -Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1817. !B,

Nr. 221. 'Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 6, 2. H., S. 235.
2. Juli.

Vi bifalde allern., at efler den ifblge allerh. Reso-

lution af ^8. Maji 1800 foranstaltede Opmaaling udgives

efterhaanden igjennem Sokort -Archivet, saaledes som

Contra-Admiral Lbwenbrn har foreslaael, Sokort over de

islandske Kyster og Havne, med tilhorende trykte Be-
x. ^

i
-.vV

skrivelser, ledsagede med specielle Ilavnekort og Land-

fortoninger, samt at Bekostningen, indtil et Belbb af i

Alt 10,000 Rigsbankd. Navneværdie, efterhaanden ud-

redes af Vor Kasse, imod at til samme Tid efter anden

igjen indbetales hvad ved Salget af Kortene, med videre,

maatte indkomme. — Frederiksberg den 2. Julii 1817.
* f5)^F*»>V^^^V - — t^^TTL _~h^^^—

*

s. juii. Cancellie - Circnlaire til samdige Amtmænd,

ang. forladt eller uaffordret Arv. Khavn den
\ - -

8. Juli 1817. — Canc. 3. Departem. Brevb. 1817, Nr.

1997. Original -Aftryk som „Circulaire" paa to Blade i 4to
.

Fogtm. (Algreen-Ussing) VIL 6, 2. H., S. 240. — Islandsk:
'

Klausturp6st. 1819, S. 34.

I Overeensstemmelse med Forordningen af 2. April

sidsti. vil alle Sager angaaende saadan forladt eller

uaffordret Arv, hvor Arvingen ikke har Bbrn, Forældre

eller Sodskende i Live, saavel som angaaende de Sum-

mer, som paa Skifte blive udlagte til Creditorer, og

ikke affordres af rette Vedkommende inden 15 Aars

Forlob, henhore til Afgjorelse ved Gorrespondence imel-

lem dette Gollegium og den kongel. Direction for Fondet

ad usus publicos. Man maa derfor Ijenstl. anmode (Tit.)

om i Fremtiden hertil at indsende alle Sager disse

Gjenstande angaaende til nærmere Resolutions Afgivelse,

hvorhos tilfoies, at forsaavidt de Arve-Capitaler eller

til Creditorer udlagte Summer, der indbetales i Fondet

ad usus publicos, skulle passere Amtstue- eller Byfoged-

Regnskaberne, vil det Fornbdne ved Revisionen i det

\
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kongelige Kentekammer vorde paaseet.. — Det kongel. 1817.

Danske Gancellie den 8. Julii 1817. * 7^
8. Juli.

/

Cancellie - Circulaire til samtlige Amtmænd, s. ml
ang. Forslag til at forebygge Fattiges tiltagende

Mængde. Khavn den 8. Juli 1817. — Canc. '

3. Depart. Brevb. 1817, Nr. 1998. — Original-Aftryk som

<t
Circulaire" paa to Blade i 4 t0

. Fogtm. (Algreen-Ussing) VII.

6, 2. H., S. 240. — Islandsk: Klausturp6st. 1819, S. 34/
jevnf. S. 23 Anm.

Det er for Gancelliet bleven andraget, at de i de

senere Tider trufne Foranstaltninger, hvorefter Enhver,

som findes trængende, strax erholder Understøttelse,

foranledige, at de Fattiges Antal, især paa Landet, til-

tager i et saa betænkeligt Forhold, at vedkommende

Sogne-Districter maligen i Tiden ei ville være istand

til at yde det udfordrende Bidrag til disses Underhold-

ning. Især skulle de Ægteskaber, som i den senere *

Tid saa hyppigen indgaaes af unge Mennesker, der in- \

gen Udsigt have til at forsbrge sig og Familie, bidrage

meget hertil. — l Anledning heraf skulde man tjenstl.

udbede sig (Tit.) behagelige Tanker om, hvorvidt det

skulde være muligt at udfinde noget Middel til at for-

mindske denne Ulempé. — Det kongelige Danske Can-

cellie den 8. Julii 1817.

Cancellie-Skrivelse til Justitiarius i den is- 12. ml
landske Landsoverret, Conferentsraad Magnus

Stephensen, ang. nogle formentlige Uordener ved

Landsoverretten. Khavn den 12, Juli 1817 1
.
—

Publiceret ved Landsoverretten den 1. September 1817. —
Canc. 3. Depart. Brevb. 1817, Nr. 2004. Fogtm. (Algreen-

Canc. Skriv. 19. Mai 1829.

VII. 2*. 44



690 Canc. Skriv, ang. Landsovekretten.
."«—**< m

1817. Ussing) VII. 6, 2. H., S; 249. — Islandsk: Udtog i Klaustur-

12. Juli. P^st. 1819, S. 84-85.

Ved i Skrivelse af 20. April f. A. at anmelde nogle

' Uordener, som formentligén have fra Aaret 1811 ind-

sneget sig i Retspleien ved den kongelige Landsoverrqt

'

i Island, har Hr. Cfraad, for al- raade Bod paa samme,

tillige indstillet: -
x

1) at bemeldte Landsoverret herefter maalte gjbres

uafhængig af Stiftamtmandens Indblandelser og Aulho-

rilet, saaledes, at Juslitiarius og ikke Stiftet besbrger alt

det Extrajudicielle Retten vedkommende. — 2) at Ju-

slitiarius eller Retten maatte herefter alene denominere

Assessorer og Sekretaire i de virkeliges Forfald, samt

beskikke Sagfbrere under Tvangsmidlers Anvendelse,

bedbmmé deres fremfbrte Undskyldninger til Frifindelse

eller forlænget Anstand, samt være alene berettiget til

at tilstaae Udsættelser af Rettens Sessioner. — 3) at

Sagfbrerne i alle befalede og Justits-Sager bor udsætte

deres» andre Forretninger, som de maalte have beram-

met til en vis Tid, forend de fik Ordre til Sagfbrelse ved

Landsoverrellen, indtil disse- Sager ere ved samme af-

handlede, og heller ikke efter en slig Ordres Modtagelse

tillade sig at beramme andre, de befalede Sager til

Hinder. — 4) at Akterne i enhver offentlig Sag, som

til denne Overdomstol indankes, indsendes, overeens-

stemmende med For. 31. Maji 1805 og Reskr. 25. Julii

1808 § 5, til Juslitiarius li I videre foranstaltende Appel.

— 5) at de til Hbiesteret indankede Sagers Oversæt-

telses Revision bor skee i samme Orden som Voterin-

gen, nemlig nedenfra og opad, at ingen af Assessorerne

maa beholde nogen Sag længere end 8 Dage, at de

inden 14 Dage bor indsende deres Vota til Juslitiarius

m. m. — 6) at N. L. 1—3—4 ikke bbr være hinderlig

i Rettens Holdelse til de efter Reskr. 14. Maji 1808 og

Justitiarii Tilsigelse bestemmende Tider.

Til Gjensvar paa foranfbrte Indstillingspunkter maa
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man tjenstl. til Hr. Conferentsraadens behagelige Efter- 4817.

retning ytire: - 12. Juli.

ad 4 og 2) Cancelliet finder ingen antagelige Grunde

til at andrage paa den foreslaaede Forandring af de i
,

For. 4 4. Julii 4800 §§ 6 og 22 indeholdte Bestemmelser,

da derved i ethvert Tilfælde vilde gives Leilighed til

Vilkaarlighed, hvad enten Justitiarius eller hele Retten

blev overdraget at constituere en Assessor i en af de

Virkeliges Forfald, thi i det forste Tilfælde vilde Justi-

tiarius og den conslituerede Assessor udgjore Plurali-

teten, og i det sidste Tilfælde vilde ogsaa, især da den, ,

der havde Forfald, som oftest heller ikke kunde votere
i #

paa Constilutionen, Justitiarius ene gjore Udslaget som
,

Formand blandt de 2, der vare tilbage, hvorimod Stift-

amtmanden, der ikke selv voterer i Sagen, meget pas-

sende, saaledes som det nu skeer, kan constituere.

Hvad Sagføreres Beskikkelse angaaer, da vil samme

ogsaa mest passende skee, som hidtil, af Stiftamtman-

den, især da Mangel af virkelige Procuratorer samt

andre locale Omstændigheder i Island gjore det til en

Nodvendighed at udnævne en eller anden af de nær-

mest boende juridiske Embedsmænd til at udfore be-

falede og criminelle Sager for Overretlen. Den Colli-

sion af Embedspligter, som ofte vilde opstaae, naar

saadan en Embedsmand paa een Tid fik Ordre om
forskjellige Embedshandlinger fra Stiftamtmanden og

fra Justitiarius, hvorved han let kunde forsee sig i Val-
'

get af de Embedspligter, hvis Udforelse i Oieblikket

maatte ansees mest magtpaaliggende, vil alene kunne

undgaaes ved den hidtil brugelige, ved For. 41. Julii

1800 § 22 fastsatte, Fremgangsmaade. — ad 3) Naar

Sagsbgeren (rett. Sagfbreren) paaberaaber sig andre

Forretninger som Hjemmel for en befalet eller Justits-

Sags Udsættelse, saa tilkommer det Overretten at paa-

kjende samme, saaledes som den agter at forsvare for

Httiesteret. — ad 4) Da Reskr. 25. Jultf 4808, ang. en

44*
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Over-Criminalret for Island, nu er ophævet, vil Forordn.

31. Maji 4805 § 6 nu være den eneste gjeldende Regel i

denne Materie. Denne siger, vistnok med Overlæg:

tt
at samtlige Sagens Documenter skal indsendes til Ju-

stitiarius, som -har, at foranledige at Actor og De-

fensor beskikkes"; den har fblgelig ingen Forandring

gjort i de ældre Bestemmelser om hvem selve Udnæv-

nelsen skal tilfalde, hvilket end ikke i Danmark er Ju-

stitiarius, men hele Retten, og i Island stedse har været

og fremdeles bor være Stiftamtmanden. — ad 5) Herom

indeholder For. 11. Julii 1800 § 8 og For. 3. Junii 1796

§§ 23 og 34 tydelige og afgjorende Bestemmelser. —
ad 6) Justitiarius maa i Reskr. 14. Maji 1808 saa meget

mere have Hjemmel til at bestemme Rettens Holdelse

til den forste Sognedag i Januar Maaned, som Hellig-

Tre-Kongers-Dag ved For. 26. Oktobr. 1770 er ophort

at være Helligdag, hvorfor ogsaa N. L. 1— 3—4 baade

ved Hoiesteret og ved den kgl. Landsover- samt Hof-

og S(ads-Ret ansees som forandret, ligesom ogsaa For.

25. Januar 1805 1
§ 11, med flere nyere Anordninger,

bestyrker denne Mening.

Til Slutning maa man tjenstligst tilfbie, at det ikke

vil kunne nægtes Justiliarius eller de bvrige Tilforord-

nede, naar disse finde for godt, at indsende deres skriftlige

Vota særskilt med Overrettens Dom i de Sager, som

fra samme indankes for Hoiesteret, ligesom heller ikke

slig Nægtelse vides nogensinde at have fundet Sted. —
Det kgl. Danske Cancellie den 12. Julii 1817.

i6. juii. Forordning ang. aarlige Capitelstaxter i Is-

land. Frederiksberg den 16. Juli 1817. —
Publiceret ved Landsoverretten i Island den 19. Janiiar 1818,

samt i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1818. Originalen fin-

des indheftet i Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1817, Nr. 248

som Bilag A$ indfort i Rentek. Exped. Protok. 52, Nr. 29,

') neml. For. om Indretning af Landsoverretterne i Danmark.

i
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S. 33. — Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1817,

S. 82—83 j P. Pétursson Hist. Eccl. Island. S. 228—229. Schou

XVII, 595-596, Coll. Tid. for 1817, S. 638. — Islandsk:

„Tilskipan åhrærandi årlega Capituls-Taxta å Islandi" i den

af Landsoverretten ilsland ifølge Canc. Skriv. 2. August 1800

udgivne Samling af Forordninger m. v. S. 119—120$ Klaustur-

pdst. 1818, S. 39; Rubr. sst., S. 113.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at herefter skulle .

aarligen sættes Capitelstaxter i Vort Land Island, i hvil-

ken Henseende vedkommende Ovrigheder igjennem Vort

Rentekammer blive tillagte de fornbdne Befalinger. Og ,

ville Vi allern., at alle Skalter og Afgifter til Os, samt

al Landskyld, Tiende og i Almindelighed alle Afgifter

til Errlbedsmænd og offentlige Stiftelser, skulle der i

Landet, naar de ere bestemte i Natural-Produkter, men

ikke af Vedkommende kunne udredes i det saaledes

fastsatte Nalurale, .betales efter fornævnte Capitelstaxter,

dog at, naar den Afgiftspligtige har erhvervet Ret til at

vælge imellem Naluralpræstationer eller en staaende

Pengebetaling, dette Valg da vedbliver paa den ved

Vor Forordning af 20. Marin 1815 §21 bestemte Maade.

Hvorefter de Vedkommende sig allerund. have at rette,,

Givet paa Vort Slot Frederiksberg den 16. Julii 1817.

Kongelig Resolution ang. Regler for Capitels- i& Mi.

taxtens Sættelse i Island. Frederiksberg den

16. Juli 1817 1
. — I Rentek. Forestilling 8. Juli bemærkes,

at da den ved kgl. Resol. 18. Juni 1800 nedsatte Matrikel-

Commission havde tilendebragt sin Forretning, paatænktes

at forfatte en Matrikul over Jordegodset i Island. „Hen-

sigten dermed var fornemmeligen, at Skattevæsenet i Island

maatte kunne vorde reguleret paa samme Maade som i Al-

mindelighed i de b'vrige kongelige Lande finder Sted, og Skat-

terne paalægges Jorderne, istedetfor at de svares efter Indbyg-

gernes Formue saaledes som den angives til Tiende". Man
havde ogsaa raadslaaet om, hvorledes Skatter af Jorderne

') jevnf. Rentek. Skriv. 23. August 1817.

I
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*

4817. burde svares, og kom til det Resultat, at de „burde svares

16. Juli. efter de sædvanligste Landore, Fisk og Beder, beregnede til

* * Penge efter de i Landet gangbare Priser, og at til at bestemme

disse burde sættes aarlige Capitelstaxter". Man mente, at

denne Forholdsregel strax var moden til Udforelse
,
og efter

at Cancelliet havde erklæret sig enigt med Hensyn til Anven-

delsen af det paatænkte Princip med Hensyn til Kirker, Be-

neficiarier og Jorddrotter, blev Sagen indstillet til kongelig

Resolution, som faldt den 23. Mai 1806. Denne Resolution

blev strax fra Kammeret communiceret Stiftamtmanden og

Amtmændene i Island, men de fra disse Embedsmænd ind- x

sendte „Efterretninger og Forslag til Capitelstaxter for 1807

vare saa forskjellige og uovereensstemmende, at Kammeret saae

sig ikke istand til at afbenytte dem", og indskrænkede sig

derfor til i samme Efteraar at meddele udforlige Forholdsregler

i Henseende til Capitelstaxternes Bestemmelse. Imidlertid var

Krigen udbrudt, og Skibsfarten paa Island var under denne

forst næsten ingen, og siden saa indskrænket, at man ikke

kunde regne paa nogen stadig Handel, altsaa heller ikke paa

stadige Handelspriser, der kunde lægges til Grund for Capitels-

taxterne. Sagen angaaende Capitelstaxterne blev derfor for-

medelst Krigen ikke bragt i Udfdrelse, ligesom ogsaa Krigen

foraarsagede, at den nye Matrikel for Island ikke kom istand.

Nu derimod, da Freden var kommen istand, kunde man tænke

paa at fere disse Sager videre. Matrikelsagen onskedes dog

udsat indtil Knuth kommer tilbage fra hans Reise i Island,

4t
da de Efterretninger, han paa denne Reiseandsamler, muligen

kunne afbenyttes ved Overveielserne om denne Sag". Sagen

om Capitelstaxterne var derimod saa paatrængende, at den

ikke kunde længere udsættes;, Stiftsøvrigheden i Island havde

indgivet en indtrængende Forestilling derom, især med Hensyn

til Ydelserne til Kirker og Præster, hvis Belob var meget for-

mindsket derved, at man endnu tildeels vedblev at lægge den

i ældre Monopol -Handels Priser til Grund, uagtet Varepriserne

nu vare stegne hoit over de daværende Taxters Priser. Forordn.

20. Marts 1815 § 21 kunde ikke raade Bod herpaa ; dette kunde

fbrst ventes at ville skee, naar Capitelstaxterne traadte i Kraft.

— Den vigtigste Afvigelse fra kgl. Resol. 23. Mai 1806 bestod

i, at Kammeret nu troede at burde frafalde at authorisere de

islandske Capitelstaxter, hvorimod det mentes rigtigst, at disse

, Taxter bleve satte af Biskoppen og Amtmændene hver for sit

Amt
$ og tøvrigt mentes, at man i det Hele taget kunde fblge

~ « _ \ ... . V <. -'i
"
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de ved kgl. Resol. 30. Mai 1812 fastsatte Regler med Hensyn 1817.

til Capitelstaxtevne i Danmark, dog med de væsentlige Modi- \q, Juli.

ficationer, som Islands særegne locale Forhold gjorde nodven-

dige. — Rentek. Relat. og Resol. Protok. 1817, B, Nr. 248.

Coll. Tid. 1817, S. 787—791 (med Motiver). Fogtm. (Al-

green-Ussing) VII. 6, 2. H., S. 256-259 (med Datum 15. Juli

ved Begyndelsen, 16. Juli ved Siderne). — Islandsk: Klaustur-

p6st. 1818, S. 33—41 (med indledende Bemærkninger og Op-

lysninger); Rubr. i Klausturp. sst. S. 113
j jevnf.

({
Um vero-

lagsskrår a Islandi", ved Sig. Hansen, i: Skyrslur um lands-

hagi a Islandi I. B. 2. H., S. 235-237.

1 Henseende til de ved Resolution af 23. Maji1806

befalede Capitelslaxters Sættelse i Island ville Vi herved

allern. have nærmere bestemt:

a) at Stiftamtmanden og Amtmændene, enhver i

sit Amt,- skulle hvert Aar ved Handelstidens Slutning

af Sysselmændene, og Stiftamtmanden tillige af Byfog-

den i Reikevig, meddeles Erklæringer om, hvad Han-

delspriserne paa Handelsvarerne og Sveite- eller Op-

landspriserne paa andre Varer i samme Aar efter et

Middeltal have været i deres Distrikter; ligesom ogsaa

i Sonder-Amtet Biskoppen og i hvert af de andre Amter

den Provst, som han overdrager saadant, skulle igjen-

hem Provsterne til samme Tid meddeles lige Erklæ-

ringer fra alle Sognepræster, hvorved noie bliver at

iagttage, at de af disse verdslige og geisllige Embeds-

mænd i saa Henseende afgivne Erklæringer maae være

grundede paa noiagtigt Opgivende af de virkeligen

stedfundne Priser. — bj at disse Erklæringer skulle af

Stiftamtmanden og Biskoppen i Sonder- Amtet, og af

Amtmanden og den dertil af Biskoppen eommitterle

Provst i hvert af de andre Amter, samles hver for sig,

og et Middeltal deraf uddrages, ved at sammenlægge

de af de verdslige Embedsmænd angivne Priser for

hver Varesort især, og dividere den Sum, som ved

denne Sammenlægning udkommer, med Antallet af de

givne Erklæringer, og paa samme Maade at fremgaae

med de af de geisllige Embedsmænd meddelte Erklæ-
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1817." ringer. — c) at dei saaledes for hver Varesort udbragte

16. Juli. tvende Hovedsummer derefter skulle ligeledes for hver

Varesort for sig sammenlægges, og det halve af den

derved for hver Varesort udkommende Sum af Stift-

amtmanden og Biskoppen i Sonder- Amtet og af Amt-

. manden og den dertil af Biskoppen commillerte Provst

i hvert af de andre Amter ansættes, uden videre Ap-

probation, som gjeldende Gapitelstaxt for det Aar, der

paafblger det, hvis Priser ere lagte til Grund for Ca-

pitelstaxtens Beregning. — d) at ligesom saaledes bliver

at ansætte een Capitelstaxt for Sonder-Amtet eller Fjer-

ding, een for Vester-Arntet eller Fjerding, een for Nor-

der-Amtet eller dets nordre Fjerding, og een for Oster-
i

Amtet eller Norder-Amtets bslre Fjerding: saa overlades

: det dog Stiftamtmanden og Biskoppen, eller vedkom-

mende Amtmand og Provst, at sætte speciel Capitelstaxt

for et eller andet enkelt Syssel, i Tilfælde at saadant

'

skulde, formedelst særdeles forskjellige Priser i samme

fremfor i Amtels eller Fjerdingens bvrige Sysseler, an-

sees fornbdent. — e) at Capitelstaxterne skulle sæltes'

i Rigsbankpenge Navneværdie. — f) at de skulle være

salte saa betimeligen, at de kunne være bekjendte paa

alle Steder i Amtet eller Fjerdingen i det seneste inden

Midten af det Aars Maji Maaned, for hvilket de skulle

gjelde, og derhos publicerede paa de Mandtalsthinge,

som da holdes. — g) at med det fra Landet om For-

aaret tilbagevendende Postskib skulle Stiftamtmanden

og Biskoppen, samt Amtmændene og vedkommede Prov-

ster gjore Indberetninger til Vort Rentekammer om de

satte Capitelstaxter, og dermed tillige lade fblge de

Erklæringer fra vedkommende verdslige og geistlige

Embedsmænd, hvorpaa de ere grundede, for at Vort

Rentekammer kan gjennemgaae samme, og ifald Noget

derved skulde være at erindre, endskjbndt, ifblge fore-

staaende Litr. e, ingen Forandring kan skee i den da

salte Capitelstaxt, dog bemærke saadant til Iagttagelse

ved Capitelstaxternes Sættelse for de fblgendeAar; og

/
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— h) at, med Hensyn paa muligen mddende Uheld ved

Postskibets Reise, skulle desuden med det fra ethvert

Amt om Efteraaret forst afgaaende Handelsskib sendes

Duplicater af bemeldte Indberetninger og Erklæringer.

— Forovrigt bemyndige Vi allern. Vort Rentekammer

til, forsaavidt det findes fornodent, nærmere at instruere

Vedkommende i Henseende til fornævnte Gapitelstaxter,

saasora angaaende de Varesorter, paa hvilke de maae

sættes, angaaende Formen af de Erklæringer, som Em-

bedsmændene skulle meddele om de gjeldende Priser,

o. s. v. — Og have Vi underskrevet den opsatte For-

ordning, hvorved bekjendtgjbres, at Gapitelstaxter skulle

sætles i Island, og derhos befales, at alle Skatter og

Afgifter til Os, samt al Landskyld, Tiende og i Almin-

delighed alle Afgifter til Embedsmænd og offentlige

Stiftelser skulle der i Landet, naar de ere bestemte i

Nalural- Produkter-, 'men ikke af Vedkommende kunne

udredes i det saaledes fastsatte Naturale, betales efter

fornævnte Capitelstaxter, dog at, naar den Afgiftspligtige

har erhvervet Ret til at vælge imellem Naturalpræstationer

eller en staaende Pengebetaling, dette Valg da ved-

bliver paa den ved Vor Forordning af 20. Martii 1815

§ 21 bestemte Maade. — Frederiksberg den 46. Julii

Kongelig Resolution ang. Afdragsfrihed for det 30 - Juli -

Skalholtske Annuum til Latinskolen i Island.

Frederiksberg den 30. Juli 1817. — ldeFinants-

deputeredes Forestilling 29. Juli bemærkes, at det ved kgl.

Resolution 15. April 1785 blev befalet at sælge Skalholt Bispe- '

stols Gods,
4{
og at Renterne af den Capital, som udbragtes ved

Godsets Salg, saavel som den saakaldte Bispetiende, skulde

inddrages i den kongelige Kasse, hvorimod Skolens Lærere og

Disciplerne skulde udbetales deres Underhold qvartaliter i Penge,

og den derved foraarsagede Udgift blev saaledes ansat til 2500

Rd. aarlig". Ved kgl. Resol. 14. Januar 1791 blev befalet,

at disse 2500 Rd. skulde lide en Afkortning af 6 pCt., ligesom
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4

1817. nogle andre paa Civilreglementet opforte Udgiftsposter, hvorat'

80. Juli. fulgte, at de Gager, som udrededes af disse 2500 Ed., maatte

* - lide den nævnte Afkortning. Efter at Foreningen af Stifterne

var besluttet ved Reskr. 2. Oktbr. 1801 og Latinskolen flyttet

til Bessastad, ere de Summer, som foruden de 2500 Rd. be-

hovedes til Skolens Udgifter, blevne forskudte af Finantskassen,

indtil der kan erholdes Refusion af de indkomne Kjobesummer

for det holumske Gods. De ved Skolen den 5. Oktbr. 1815

ansatte Lærere er tilsagt deres Gage
ct
uden Afkortning", men

man vedblev dog at afkorte dem de 6 pCt. Efter Finants-

-
v

deputationens Mening talte imidlertid Billighed for, at dette

Afdrag maatte ophore, hvorom ogsaa Lærerne havde sogt, da

det i alt Fald kun kunde træffe den Deel af Gagerne, som

udrededes af de Skalholtske 2500 Rd. — Men selv af disse

mentes det at burde ophore, da deels Reskr. 29. April 1785
1

indeholder den udtrykkelige Bestemmelse, at disse 2500 Rd.

skulde være frie for den paabudne Procentoskat, „deels ere

\ ogsaa disse 2500 Rd. snarere at ansee som Rente af Skalholts

Bispestol og Skoles Godser og Capitaler, end som nogen al-

4
mindelig Udgift af Finantskassen". Det foreslaaes derfor at

Afdraget bliver afskaffet." — Finants-Deput. Forestillings og

Resol. Prot. 1817, Nr. 197. P. Pétursson Hist. Eccl. Island.

S. 230. Fogtm. CAlgreen-Ussing) VII. 6, 2. H., S. 283. -

- ét
'

"Vi bevilge allern., at de 2500 Rbd. S. V., som paa

Civil -Reglementet ere opforte for Reikevig Latinskole,

herefter maae udbetales uden at lide den ved Resolu-

tion af 14. Januar 1791 befalede Afkortning af 6 Pro-
1

cent, og at Lærerne ved Bessesteds Latinskole maae

fritages for bemeldte Afkortning i deres Gager, samt

/
' derhos tilbagebetales hvad dem siden deres Ansættelse

den 5. Oktobr. 1815 er afdraget ved Gagernes Udbe-

taling. — Frederiksberg den 30. Julii 1817 \
'

*) Communiceret Rentekammeret, og derfra igjen Landfoged

Thorgrimsen og Stiftamtmand Castenschjold i Island, samt

Universitets -Directionen ved Skrivelser 20. Septbr. 1817.

Rentek. Isl. Copieb. 2, Nr. 315—317. — Indholdet af den

nævnte Rentek. Skriv, til Stiftamtmanden, saavidt Skolens

Lærere angik, meddeelt i Klausturp6st. 1819, S. 36—37.
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Kongelig Resolution ang. Istandsættelse af *8i7.

Broen over Jokulsaa. Frederiksberg den 30;^3oTjdir

Juli 1817. — I Rentekammerets Forestilling 22. Juli be-

mærkes, at ifolge Beretning fra Sysselmanden over Nordermule

Syssel var den ifolge Resol. 7. Mai 1780 opforte Bro over Jokulsaa

nu næsten ubefarlig. Sysselmanden onskede Bjelker af 2'/*

til 3 Alens Peripherie og 35 Al. Længde, men saadanne er-

klærede Kjobmand Wulff ikke at kunne fore over, derimod

troede han at kunne overfore Bjælker af 12 Tommers Diameter

og" 18 Alens Længde, 6 Stkr. for 75 Species, og Kammeret

havde ladet kjbbe Bjelkerne til 15 å 16 Tommers Tykkelse og
i

18 Al. Længde, hvis Belbb det foreslaaer betalt af den kgl.

Kasse. — Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1817. B, Nr. 276.

Vi bifalde allern., at Vort Rentekammer har ladet

indkjobe og afsende til Island 6 Bjelker til den forfaldne

Træbroes Gjenopbyggelse over Jokulsaaen i Nordre-

Mule Syssel i Nord- og Osler-Amtet, samt at i den An-

ledning udbetales af Vor Kasse 728 Rbd. 48 Sk. N. V.

til Tbmmerhandler Colstrop & Maag i Indkjbbspriis for

Bjelkerne, 26 Rbd. N. V. lil Bygnings-Gommissair Meyer

for deres Transport til Indskibningsstedet, og deres Ind-

skibning; samt 150 Rbd. r. S. til Kjobmand Wulff i Fragt

for deres Overforsel til Island. Og kan derhos Bekost-

ningen paa Broens Opbyggelse forskydes af den islandske

Jordebogskasse, imod igjen at erstattes denne ved Re-

partition paa den Maade, som bliver af Amtmanden

nærmere at foreslaae og af Vort Rentekammer at be-

stemme. — Frederiksberg den 30. Julii 1817 1
.

Cancellie - Circulaire til samtlige Overovrig- 12. August,

heder i Danmark, ang. Instrumenters Anskaffelse

Communiceret Amtmanden i Nord- og Oster-Amtet, Ste- \

phan Thorarensen, samt ligeledes Landfoged Thorgrimsen

og Stiftamtmand Castenschjold, ved Rentek. Skrivelser

20. Septbr. 1817 flsl. Copieb. 2, Nr. 312—314). Ind-

holdet af Rentek. Skriv, til Amtmændene meddeelt i

Klausturp6st. 1819, S. 37.

*.** i
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1817. for Jordemodre. Khavn den 12. August 1817.
12. August. Dette Circulaire er ogsaa afgaaet til Island, og i Anledning

deraf findes Betænkninger at være afgivne af Stiftamtmanden,

Amtmanden i Nord- og Oster-Amtet, samt hen constituerede

Landphysikus Oddr Hjaltalm. — Canc. 2. Departem. Brevb.

1817, Nr. 2732. Colleg. Tid. 1817, S. 686-688. Fogtman

(Algreen-Ussing) VIL 6, 2. H., S. 301—302. — Islandsk:

. Klausturp6st. 1819, S. 35-36.

Det er (Tit.) bekjendl, at det har været sat under

Ventilation, hvilke Gjordemoder-Instrumenter det, i Over-

eensstemmelse medReglem. 2!. Novbr. 1810 § 18, kunde

paaligge Kjobstæderne og Landdistrikterne at anskaffe,

samt under hvilke Modificationer disse Instrumenter,

forsaavidt de maatte mangle, kunde være at anskaffe.

— Cancelliet skulde i denne Anledning, efter at have

indhentet det kongelige Sundheds-Collegii nærmere Be-

tænkning, tjensll. tilmelde Dem, til behagelig Efterretning

og videre Foranstaltning, at de Instrumenter, med hvilke

enhver Gjordemoder bor være forsynet, og de Priser,

for hvilke samme kunne anskaffes, efter etiAaretlSIG

gjort Overslag, ere følgende:

. En Messing- Sneppert med 2 Jern kan hos Instru-

mentmager Golzand faaes for 6 Rbd. N. V.

Et Sblvrbr til Vandledning, hos Dito, for 9 — —
Et Klysteer- Apparat, hos Dito, for . . ; 6 — — -

Et Ifør til Luft-Indblæsning, hos Dito, for 8 — —
lait ... 29 Rbd. N. V.

Hvorimod Fodselsstolen, som ikke er transportabel nok

paa Landet, for Landdistrikterne bortfalder.

Hvad derimod Kjobstæderne angaaer, da bor Gjorde-

modrene sammesteds tillige forsynes med en Fodsels-

stol, hvilken, med tilhørende Krblhaars -Madrasse, efter

berbrte Overslag kan faaes hos Snedker Tidemann her

i Staden for 60 Rbd. N. V. — Dog overlades det til (Tit.),

i de af det Dem anfortroede AmtsKjobslæder, hvor det

kunde falde besværligt strax at bekoste Fbdselsstole,

at udsætte sammes Anskaffelse efter Omstændighederne
\

I
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i nogen Tid. — Det kongelige Danske Cancellie den 1817.

12. August
12. August 1817 \

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Ca- 23. August,

stenschjold, ang. Reglerne for Capitelstaxtens

Sættelse. Khavn den 23. August 1817 «.
—

Rentek. Isl. Copieb. 2, Nr. 305.

Paa detle Kammers allerund. Forestilling har det

allern. behaget H. Maj*, under 16. Julii d. A. at resol-

vere saaledes:

(l
I Henseende lil v . . [o. s. v. see ovenf. S. 695—697]

. . . de ejeldende Priser o. s. v."

Denne H. Maj*" allern. Resolution bliver Dem her-

ved communiceret, ved tillige at lade fblge 100 Expl.
i

af den ifolge deraf udgangne Forordning. — For at

denne H. Maj*8
allern. Befalirfg kan blive betimelig be-

kjendtgjort til almeen Kundskab, og for tilkommende

Aar iværksat, anmodes Hr. Stiftamtm. om at foranstalte
,

ved Expresser Amtmændene tilstillet de for dem be-

stemte Pakker med Forordningerne, og Vores Skrivelser,

ligesom og fra Biskoppen modtage hvad fra ham bliver

de geistlige Embedsmænd at tilsende til snarest Befor-

dring ved samme Leilighed.

Til Veiledning ved Capitelstaxternes Sættelse, saavel

i Hensigt lil paa hvilke Vare-Sorter Taxten bliver at sætte,

I de af den constituerede Landphysikus og de to Amtmænd
afgivne Betænkninger yttres, at de islandske Jordemødre

ikke ere istand til at anvende de omtalte Instrumenter, da

de ikke vare lærte dertil, men Landphysikus yttrer tillige,

at de kunde let undervises deri, tildeels ved mundtlig Un-

derviisning, tildeels ved et trykt Skrift, hvilket han til-

byder sig at udarbeide, naar Omkostningerne maatte blive

godtgjorte åf det Offentlige
;
og i Tilfælde at en slig Un-

derviisning blev given, anseer han uAnskaffelsen af 20 å

30 slige Apparater som en Velgjerning og til stor Nytte

for det Almindelige" (27. Febr. 1818). Anskaffelsen vides

dog ikke at være foranstaltet.

*J jevnf. Canc. Skriv. 11. Oktbr. 1817.
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4817. som angaaende Formen af de Erklæringer, som Embeds-

23. August, mændene skal meddele om de gjeldendé Markedspriser,

skullevi ikke undlade ved indsluttede Schema at communi-

cere Hr. Stiftamtm., hvorledes man, i Relation til hvad forhen

i denne Materie er handlet her ved Kammeret, forestiller

sig Sagen; og i Overeensstemmelse dermed, eller med

hvad andre Forandringer Hr. Stiftamtm. ellers maatte
v ansee fornodne, anmodes De da at instruere Landfog-

den og Sysselmændene i Sonder- Amtet om, hvad de

have at iagttage saavel ved Formen til Markedsprisernes
x Opgivende, som i Hensigt til paa hvilke Vare Taxten

* " bliver at sætte. Ibvrigt maatte det tillige behage Hi\

Stiftamtm. at conferere herom med Biskoppen, om hvad

Ordre han maatte udfærdige til de geistlige Embeds- -

mænd, for at disses Forretninger kan blive eensformige

med de verdslige Embedsmænds Beretninger eller Er-

klæringer. — Rentekammeret den $3. August 1817 1
.

[Schema]. 2

Optegnelse paa Middelpriis af efterfblgende Vare-

sorter og Produkter i N. N. Rep (Præstekald)- inden

N. N. Syssel (Provstie) og N. N. Amt i næstafvigte Aar,

eller fra 1. Oktobr. 1816 til Aarsdagen 1817 3
.

i —

Ligelydende Rentek. Skrivelser til Amtmændene i Island

s. D. , hvormed hver af dem tilstilles 100 Expl. af For.

16. Juli om Capitelstaxterne (Copieb. sst.). — Ligeledes

er med Rentek. Skriv. s. D. Biskoppen over Island til-

stillet Gjenpart af Kammerets Skrivelser til Amtmændene,

samt 200 Expl. af den nævnte Anordning (Copieb. sst.

r̂ ^Tr. 804). ',

. , .:.J£§^4l ^^^^^P^
a
) dette Schema er her taget efter de indsendte Beretninger

'

til Capitelstaxterne, da hverken Originalen eller Concepten

,
har været at overkomme, og Schemaet ikke findes indfort

i Rentekammerets Copiebog.

3
) for Sysseler og Provstier hedder det: „Optegnelse paa

Middelpriis af efterfølgende Varesorter og Produkter i

N. N. Syssel (Provstie), inden N. N. 4mt i næstafvigte

Aar, eller fra 1. Oktobr. 1816 til Aarsdagen 1817, efter
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C r e a t u r e r.

1 Ko, 3 til 8 Aar, der skal kalve fra Medio

Oklobr. til ultim. Novbr., til Fardag . . .

1 Malkefaar fra 2 til 6 Aar med Uld og Lam;

ligesaa til Fardag . .

1 3 til 5 Aar gammel Bede i Slagtetiden .

1 2 Aars do. do

1 1 Aars , do. do

1 Malkefaar, som har været gold, do

1 do. som har malket, do

1 tæmmet Pulshest, fra 5 til 42 Aar, til Fardag

1 Hoppe i samme Alder til samme Tid . .

Navneværdie.

Uld, hvid pr. 1 Pd.

— meleret . 'do.

Smor ' do.

Tælle ........ do.

Man uf a cturer.
_ _V ^ Bar ' t

Haspegarn, 1 Haspe 1 1 Knæk og 44 Traade

pr. Knæk, 3 å 6 pr. 1 Pd

Enkeltbaands-Stromper pr. Par.

Ordinaire Dobbeltbaands do. . . . do.

Totomme-Vanter . do:.

Enkeltbaands-Nattroier 'pr. Slk.

Ordinaire Dobbeltbaands do. . . . do.

do. Vadmel (gjaldvaomål) 1 Al. br., pr. 1 Al.

do. Enskefte (Pakdug) 1 Al. å 5 Qv. br., do.

Fisk.

Klipfisk

Platfisk

Tillinger (småfiskur)

pr. 1 Væt.

do.

do.

Rbd. Sk.j

1817.

23. August.

et Middeltal af de fra Repstyrerne (Præsterne) i dette

Syssel (Provstie) hertil indsendte Anmeldelser, som ffolge

her hoslagte fra Nr. 1 til Nr. (N. N.>"



704 Rentek. Skiuv. ang. Capitelstaxter.

4817. Navnevajrdie.

Rbd. Sk.

23. August.

-

Havkai tfirret . do.

\ Tran.
'9 - —

.

-

Torske do. . ..... do

Skind.

•

/ *

Bedeskind af 2 Aars og ældre Beder, do.

Skind af Malkefaar og 1 Aars gamle

Sælhundeskind .-
lys

Lammeskind fra Foraaret af een

Couleur . . . . • ••••• pi- Stk.

-

m

1

. pr. lOPd
i

•

Een Dags Arbeid e i Hoslets-Tiden

Eet Lammefoder
N

2. septbr. Cancellie-Circulaire til samtlige Overovrig-

. heder, ang. Fangers Modtagelse i Tugthuset i

Kjflbenhavn. Khavn den 2. Septembr. 1817. —
Efter Cancelliets Brevboger skulde dette Circulaire kun være

afgaaet til Overøvrighederne m. fl. i Danmark, men i Klaustur-

p6st. 1819, S. 36, anfbres det ogsaa som sendt til Island. —
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Canc. 2. Depart. Brevb. 1817, Nr. 2988; jevnf. 3. Departem. 1817.

Brevb. 1817, Nr. 2519. — Original-Aftryk som uCirculaire"
2--—

Blade i 4". Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 6, 2. H., S. 328-329. 2' SePtbr-

Under 27. Junii sidstleden tilskrev man (Tit.), at

de Personer, som maatte blive domte til Arbeide i

Tugt-, Rasp- eller Forbedringshuset i Kjbbenhavn, indtil

videre ikke skulle indsendes til bemeldte Straffeanstalt.

— Da der nu er truffet saadan Indretning, at slige

Forbrydere atter kunne modtages, saa har man ikke

skullet forbigaae tjenstl. at tilmelde Dem Saadant til

behagelig Efterretning og videre Foranstaltning. — Det

kongelige Danske Gancellie den 2. Septembr. 1817 1

.

Kongelig Resolution ang. Fritagelse for den 3. oktbr.

mundtlige Disputats for en academisk Grad.

Frederiksberg den 3. Oktobr. 1817. — I Fore-

stilling fra Universitets- Directionen 2. Oktbr. bemærkes, at

Adjunkt H. H. Scheving ved Bessastad Skole havde til det

philosophiske Facultet indsendt en Afhandling af philologisk

Indhold, med Andragende om, ifald den antoges somlnaugu-"

ral-Dissertation for Magistergraden, at han da maatte fritages

for dens offentlige Forsvar paa Grund af hans fjærne Opholds-

sted. Facultetets Decanus Prof. Thorlacius havde indberettet,

at Afhandlingen var befunden fuldkommen værdig til at an-

tages, hvorhos var bemærket, at Scheving havde i den fore-

skrevne Tid været Alumnus i det pædagogiske Seminarium og

der beviist udmærket Flid, at han blev lovformelig dimitteret

fra dette Institut og derefter ansat i Embede, samt at han i

Aaret 1808 havde vundet en Præmie ved Universitetet. Lige-

ledes bemærkes, at han i afvigte Aar havde med Postskibet

nedsendt en Afhandling af samme Indhold som den nu ind-

sendte, men denne Afhandling kom ikke tilstede, da Postskibet

') Canc. Skriv. s. D. til Directionen for Tugt-, Rasp- og

Forbedringshuset i Kjbbenhavn, angaaende Reglerne for

Hendbmmelsen til de forskjellige Straffe - Anstalter. —
Canc. 2. Depart. Brevb. 1817, Nr. 2948; Fogtm. (Algreeh-

Ussing) VII. 6, 2. H., S. 329—380.

VU, B. 45
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1817. forliiste. Af disse Grunde, samt med Hensyn til hans Opholds-
—— steds Fjernhed fra Universitetet, mener, Directionen at ham
3. Oktbr.

tilstaaes den omsogte Dispensation. — Univers. Direct.

Forestillinger 1817, Nr. 573. Fogtm. (Algreen-Ussing) VII.

6, 2. H., S. 301—362.

Vi bevilge allern., at Adjunkt ved Bessestad lærde

. Skole i Island, Helgrim Hansen [rett. Hallgrimr Hannes-

son] Scheving frilages for personligen at forsvare den

af ham til det philosophiske Facullet indsendte og af

dette antagne Inaugural-Dissertation, hvorhos Vi allern.

ville have Facultelet bemyndiget tilved den forestaaende

Reformations-Jubelfest at conferere ham Magistergraden

ved Kjøbenhavns Universitet, dog under den Forplig-

telse, at ovenmeldte af ham udarbeidede Afhandling

ved Trykken vord er bekjendtgjort. — Frederiksberg den

3. Oktobr. 1817.

11. Oktbr. Cancellie - Circulaire til samtlige Biskopper,

ang. Indsendelse af Betaling for den til Kirkerne

fordeelte Confessio Augustana. Khavn den 11.

Oktobr. 1817. — Cancell. 1. Departem. Brevbog 1817,

Nr. 2553.

P. M. Da det ved den under 9. April d. A. ema-

nerede Anordning om en Reformations - Jubelfests Af-

holdelse i indeværende Aar overalt i Hans Maj" Riger

og Lande blandt Andet allern. er befalet, ateetExem-

plar af den augsburgske Cohfession skal anskaffes til

ethvert Pastorat paa vedkommende Kirkes eller Kirkers

Regning, saa skulle Cancelliet herved tjenstl. anmode

D. Hoiærv.' om, behageligen at ville affordre Vedkom-

mende og hertil indsende Betalingen for de Deres

Hoiærv. tilstillede Exemplarer af bemeldte augsburgske

Confession, som bélbber for hvert Exemplar 3 Mk. 42 Sk.

N. V.' -
"~' *

~ - ~

1817 \

Det kongelige Danske Cancellie den 11. Oktbr.

l

) ved Canc. Skriv. s. D. meddeles Rentekammeret Under-
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Caneellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, <8<7.

ang. Reglerne for Capitelstaxters Sættelse i Is-TTokttø.

land. Khavn den 11. Oktobr. 1817 \ — Canc.

1. Depart. Brevb. 1817, Nr. 2573. P. Pétursson Hist. Eccl.

Island. S. 229—230 (kun til Slutningen af den kongelige Re-

solution. I Aftrykket af Resolutionen have flere Feil ind- .

sneget sig). ,

Af det kongelige Rentekammer er Cancelliet bleven

underrettet om, at Hans Maj*, paa Kammerets allerund/

gjorte Forestilling om Capitelstaxters Sættelse paa Is-

land har under 16. Juli d. A. allern. resolveret saaledes:

ul Henseende til [o. s. v. see kgl. Resol.

16. Juli 1817, ovenf. S. 695—697] ..... de gjeldende

Priser o. s. v." -

Ved, efter det kgl. Rentekammers Forlangende, at

underrette D. Hbiærv. herom, skulde man tillige tjenstl.

melde, at bemeldte Kammer i dets Skrivelse har yttret,

at D. Hbiærv., for at befordre Ensformighed, vil derfra

blive meddeelt Gjenparter af hvad Stiftamtmanden og

Amtmændene fra Kammeret tilskrives om de Forholds-

regler, Kammeret har anseet fornbdne til Veiledning og

til Sagens bedste Fremme. — Det kongelige Danske -

Gancellie den 11. Oktobr. 1817.

Gancellie -Plakat ang. Lægers Indskud i den u. oktbr.

almindelige Enkekasse. Khavn den 14. Oktbr.

1817 2
. — Publiceret ved Landsoverretten i Island den 6.

Juli 1818, samt i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1818. —

'

Cancell. 2. Departem. Registr. XVIII, 243b (1817, Nr. 1532).

Original - Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1817, S. 105.

Schou XVII, 606-607. Colleg. Tid. for 1817, S. 812— 816

(med Motiver). — Islandsk: Klausturp6st. 1818, S. 115,

retning herom, med Hensyn til de kongerige Kirker. —
Canc. 1. Depart. Brevb. sst.

') jevnf. Rentek. Skriv. 23. August 1817.

a
) jevnf. Plak. 14. Juni 1826 (Reskr. 24. Septbr. 1830).

45*
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1817. med Bemærkning, at det for den daværende Tid ikke kunde

ansees gjeldende for Island, da de paagjeldende Embedsmænd
14. Oktbr.

der i Lanctet ikke havde den her forudsatte Gage.

• Plakat angaaende det Indskud 'i den almindelige

Enkekasse, som skal gjores af Landphysici og Dislricts-

Chirurger. j

Hans Majestæt Kongen har under 8. dennes be-

haget allern. at resolvere:

uAt Landphysici og Districts-Chirurger, naar de

herefter indlade sig i Ægteskab, skulle gjore Indskud

i den almindelige Enkekasse efter en, eengang for alle

antaget, fast aarlig Embeds- Indlægt, der for de fbrste

ansættes til 800 Rbd. S. V., og for de sidste til 500

Rbd. S. V."

Hvilken allerh. Bestemmelse herved kundgjbres til

alle Vedkommendes Efterretning og allerund. Efterlevelse.

Det kgl. Danske Cancellie den U. Oktbr. 1817.

16. Oktbr. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til det juridiske Facullet ved

Kjobenhavns Universitet
,

ang. den juridiske

Doctorgrads Uddeling ved Reformations - Festen.

Khavn den 16. Oktobr. 1817. — Univers. Direct.

Brevb. 1817, Nr. 950. — Uddrag.

— — — I Henseende til Justitiarius ved den kgl.

Landsoverret i Island, Conferentsraad M. Stephensen,

tiltræder Directionen ganske den af Facultetet yttrede

Formening, at det for Følgernes Skyld vilde være hoist

betænkeligt, om der for ham udfærdigedes Diplom som

Doctor juris, uden at ham skulde paalægges den For-

,
pligtelse, at udarbeide og i Trykken udgive en lalinsk-

juridisk lnaugural-Dissertation. Men af samme Aarsag

forekommer det Directionen ikke at være passende, at

indgaae om allern. Bevilling til, at han nu, og forinden

saadan Forpligtelse opfyldes, maatte proclameres til
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Doctor juris, og den maa saaledes holde det for rigtigst, 1817.

forinden Noget heri foretages, at oppebie Indsendelsen
ig^oktbr'

af en Afhandling pro gradu, efter hvis Antagelse af

Faeulletet det er at formode, at han uden Vanskelighed

vil, paa Grund af hans fjerne Ophold, kunne bevirkes

allern. Fritagelse for Afhandlingens mundtlige Forsvar. s

Den kongelige Direction for Universitetet og

de lærde Skoler den 16. Oktobr. 1817.

Reskript til Stiftamtmanden over Island, ang. 28* 0ktbr

at Thomas Reynolds er erkjendt for storbritannisk

Gonsul i Island. Khavn den 28. Oktbr. 1817.
— Publiceret ved Landsoverretten i Island den 6. Juli 1818.

Canc. 3. Depart. Régistr. 1817—1819, 125 (1817, Nr. 1105).

Coll. Tid. 1817, S. 896. — Islandsk: Klausturp. 1818, S. 116.

Frederik den Sjette &c. V. S.xB. Da den her-

værende storbritanniske Chargé d'affaires, efter sit Hofs

Befaling, har begjært, at Thomas Reynolds, som Hans

kgl. Hbihed Prindsregenten udi Storbritannien og Irland

har udnævnt til storbritannisk Consul i Island, maatte

der som saadan vorde antagen og anerkjendt, saa give

Vi dig herved tilkjende, at Vi fornævnte Thomas Rey-

nolds ikke alene i saadant Embede ville have erkjendt

og antagen, men endog herved ville have anordnet og

fastsal, at han, efter den overalt saavel som her stedse

indførte Brug, for sin Person* i Henseende til det, der

angaaer hans Consulat- Forretninger, skal være fri for

<ien herværende Jurisdiction og nyde alle de hans Be-
i

tjening tilkommende Fortrin, Privilegier og Friheder,' *

men at han derimod, naar han besidder Huse og Eien-

domme i Vort Rige og Vore Lande, skal være pligtig

til uden Undtagelse at bære og svare de derpaa hæf-

tende Byrder og Afgifter, saa og om han driver Handel,

i Henseende til denne lige med Vore egne Undersaatter

være Landets Forfatning og Love samt Stedets Under-

ovrighed, hvor han befinder sig, undergiven. Derefter

/
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817. du dig allerund. haver at rette, og Vedkommende Saa-

dant til Efterretning at tilkjendegive. Befalende &c.

Kjobehhavn den 28. Oklobr. 1817. [ad mandatum].

Novbr. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

ang. Specification af Præstekaldene Utskålar og

Kålfatjom. Khavn den 1. Novembr. 1817. —
Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1818. —
Canc. 1. Depart. Brevb. 1817, Nr. 2787. Coll. Tid. 1817, S.

976-977. Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 6, 2. H., S. 397. —
Islandsk: Klausturptfst. 1819, S. 37.

I Forestilling af 26. Februar sidsti. bar D. Hbiærv.

andraget for Gancelliet, at Kalveljdrn Sognekald i Guld-

bringe Syssel, hvis Indtægt ifolge Specitication af 1748

belbb sig til 45 Rd. 3 Mk., ved Hvalsnaés Præstekalds

Nedlæggelse og Annexet Njardvigs Forening med samme

ifolge Herredsprovslens Attest derved er bleven forbget

/ til 50 Rd. 3 Mk., og at Utskaale Sognekald, der er

specificeret for 43 Rd., derved, at Hvalsnæs og Kirke- -

vogs Sogne ere blevne samme anuecterede, efter Attest

fra vedkommende Herredsprovst, har faaet en Tilvæxt

i Indlægter af 16 Rd. 6 Sk., saa at dets samlede visse

Indkomster nu belbbe sig til 59 Rd. 6 Sk. — Med

Hensyn hertil har T). Hbiærv. indstillet:

1) at Kalvetjbru Sognekald herefter maa ansees

blandt de middelmaadige Præstekald, hvoraf Enkepen-

sion, efter Reskr. 5. Junii 1 1750, bor svares med Vi«

Deel af sammes Indkomster, der bestemmes til 50 Rd.

3 Mk.; og — 2) at Enkepensionen af Utskaale Sogne-

kald herefter maa erlægges som af et Kald, der er

specifioeret for 59 Rd. 6 Sk.; samt — 3) at af hvert af

disse Præstekald skal herefter, naar der paa samme
ikke ere Enker, ifolge bemeldte Reskript, svares aarlig

') i Colleg. Tid. og Reskript-Samlingen staaer ved Trykfeil:

„Januar".
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til fattigste Præste-Enker 3 Rbmk. S. V., og til Pastores

emerilos, i Analogie af Reskr. 4 4. Februar 4705, aar-

ligen i Rbmk, S. V.

I Anledning heraf skulle Cancelliet herved tjenstl.

tilmelde D. Iloiærv. til behagelig Efterretning, at foran-

fbrte Deres Indstillinger under Nr. 4, 2 og 3 bifaldes.

Det kgl. Danske Gancellie den 4. Novembr. 1817.

/

Opreisning til geistlig Værdighed for Eyjolfr 19. Novbr,

Gislason. Khavn den 19. Novembr. 1817. —
I Anledning af en i Aaret 1808 af Studiosus Eyjdlfr Gislason

indsendt Ansogning oia> Opreisning til geistlig Værdighed,

uagtet han havde indgaaet Ægteskab med ' en' Qvindesperson,

der 8'/* Aar forhen havde avlet Barn med en ledig Mands-

person. Ansogningen med Biskoppens Erklæring var sendt

samme Aar til Khavn, men da intet Svar derpaa var modtaget,

sendte Biskoppen den 8. Marts 1817 en Gjenpart af Ansc5g-

ningen med sin Anbefaling. — Canc. 1. Depart. Registr. VI,

250 (1817, Nr. 472). Fogtm. (Algreen-Ussing) vil. 6, 2. H.,

S. 415.

Vi Frederik den Sjette &o. G. V., at eftersom Stu-

dent Ejulver Gislesen af Breidabolstad i Sneefjeldsnæs

Syssel paa Vort Land Island, der har ægtet et af en

anden Person for flere Aar siden besvangret Fruen-

timmer, allerund. har anholdt om at forundes allern.

Opreisning til geistlig Værdighed, saa ville Vi, efter

saadan hans allerund. gjorte Ansogning' og Begjæring,

samt i Betragtning af det ham af Os elskelig Hr. Geir

Vidalin, Vor Biskop over Island, B. af Dbr., meddeelte .

gode Vidnesbyrd om hans ovrige gode Forhold, hermed-

af sær kongelig Naade have ham forundt Opreisning,

saaledes at han, uagtet bemeldte af tam indgaaede

Ægteskab, forundes Adgang til geistlig Befordring. For-

bydende &c. Kjbbenhavn den 19. Novembr. 1817.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Nord-

og Oster- Amtet, ang. Riisstraffens Execution.
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1817. Khavn den 25. Novembr. 1817. — Gane. 3. De-

^Novbr. part. Brevb. 1817, Nr. 3395 (blank i Brevbogen). Fogtm. (Al-
"
green-Ussing) VII. 6, 2. H., S. 419. — Islandsk: Uddrag i

Klausturp6st. 1819, S. 146.

I Skrivelse af 2. August d. A. har Fir. Cfraad fore-

spurgt, hvorvidt deri i Reskr. 3. Maji 181 ()§ 2 bestemte

Straf af 3 Gange 27 Slag med Riis skal i det Hele paa

eengang uafbrudt exequeres, eller i flere Afdelinger,

samt, i sidste Tilfælde, i hvor mange Repriser og med

hvor lang Mellemfrist? i hvilken Anledning De derhos

har yttret den Formening, at det i ethvert enkelt Tilfælde

maalte overlades til Executors Skjon, hvorvidt den Straf-

skyldige uden Skade for hans Helbred kunde paa een-

gang udholde Fuldbyrdelsen af den hele idomte Straf,

eller om samme skal deles i flere, dog ei over tre,

Sectioner, og med ikke mere end een Dags Frist mellem

hver. — Foranlediget heraf skulde man tjenstl. tilmelde

Dem til behagelig Efterretning og fornoden Bekjendt-

gjorclse for Vedkommende, at foranfbrte Deres Indstil-

ling herved fuldkommen bifaldes, dog at Straffen fuld-

byrdes paa eengang i alle de Tilfælde, hvor ikke den

Skyldiges betydelige Legemssvaghed gjor Saadant util-

raadeligt. — Det kongelige Danske Gancellie den 25.

Novembr. 1817.

29. Novbr. Cancellie - Circulaire til samtlige Overøvrig-

heder, ang. Skifte-Akters Indsendelse til Skifte-

retterne. Khavn den 29. Novembr. 1817. —
Canc. 2. Depart. Brevb. 1817, Nr. 3989; 3. Depart. Brevb.

1817, Nr. 3433. Original-Aftryk som „Circulaire" paa 2 Blade

i 4". Coll. Tid. 1817, S. 975-976. Fogtm. (Algreen-Ussing)

VII. 6, 2. H., S. 420—421. — Islandsk: Uddrag i Klaustur-

p6st. 1819, S. 37. / /

Gancelliet er blevet gjort opmærksom paa, at

Skifleakter i Boer, som behandles af Commissarier,

Exsecutores testamenti eller Samfrænder, ofte seent og

/

k,
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stundom slet ikke afleveres til vedkommende Skifteret, 4817.

hvoraf følger, at de Afeifter, som i saadanne Boer, efter^T^PT^D '29. Novbr.
Anordningerne, bor erlægges til den kongelige Kasse,

ikke kunne paasees i rette Tid beregnede bemeldte

Kasse til Indtægt. — For at forebygge dette, skulde

man tjenstligst have (Tit.) anmodet om at paasee, at

Skiftecommissarier, Exsecutores testamenti og Samfræn-

der i det seneste inden 3 Maaneder efter de af dem
behandlede Boers Slutning indlevere Skifteakten til ved-

kommende ordinaire Skifteret til nærmere Undersbgelse

i Henseende til de deri beregnede Afgifter til den kgl.

Kasse. ~ Det kongelige Danske Gancellie den 29. No-

vembr. 1817.

Cancellie-Skrivelse tiJ Amtmanden over Nord- 9. Decbr.

og Oster-Amtet, ang. Betaling af liksaungseyrir

efter Fattiglemmer. Khavn den 9. Decbr. 1817.

— Canc. 1. Depart. Brevb. 1817, Nr. 3091. — Islandsk:

Klausturp6st. 1819, S. 146 (med Anmærkning).

Gancelliet har modtaget Hr. Conferenceraads Skri-

velse af 28. Januarii d. A.
?
hvori De andrager, at Sogne-

præsten til Melstad i Hunevands Syssel, Hr. Haldor

Amundsen (=5 imundason), efter at være bleven paa-

lagt at tilbagebetale til vedkommende Fattigkasse den

til ham formentligen uretteligen udbetalte Ligsangsore,

eller Betaling for Jordspaakastelse paa et afdod Fattig- -

lem, har nægtet delte, og at han derhos i en Skrivelse

til vedkommende Repstyrer desangaaende har brugt

Udtryk, hvorved De finder Dem fornærmet; og Hr.

Cfraad har derhos anholdt om, at forundes beneficium
1

processus gratuiti til Sags Anlæg mod bemeldte Hr.

Amundsen, i Anledning af hans Skrivemaade, og for at

han tillige kunde blive tilfunden at tilbagebetale den

af ham uretteligen oppebaarne Betaling. — Man skulle

i denne Anledning herved tjenstl. anmode Hr. Cfraad

om, behageligen at ville beskikke en Sagfører til paa
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Fattigvæsenets Vegne at sagsbge Præsten lil at tilbage-

betale foranforte af ham formentlig urettelig oppebaarne

Betaling; og skulle Cancelliet derhos lige tjensll. under-

rette Dem om, at dette Collegium har anmodet Biskoppen

over Island om, at give fornævnte Præst Hr. Amundsen

en alvorlig Irettesættelse for hans upassende Skrivcmaade

i denne Sag, — Det kongelige Danske Gancellie den

9. Decembr. 1817 *

20. Decbr. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

ang. Hofs Kirkes Inventariipenge. Khavn den

20. Decembr. 1817. — Canc. l.Depart.BrevJ). 1817r

Nr. 3192.

I Anledning af den hertil indkomne og med Deres.

Hbiærv." Betænkning af 17. August dr A. forsynede

Ansogning fra Provsten i Norder-Mule Syssel Hr. Thor-

steinsen, hvori han anholder om, at en hos ham væ-

rende frugtesies Capital af 56 Rbd. 63 Sk. S. V., som

tilhorer Hof Kirke og er indkommen ved Salg af noget

Kirken tilhorende overflødigt Inventarium, maa indfores

i Kirkens Portions- Regning og komme til Afdrag paa

dens Gjeld hos ham, stor 400 Rbd. S. V., skulde Can-

celliet, efter desangående at have brevvexlet nied det

kongelige Rentekammer, herved tjensll. anmode Deres

Hbiærv. om, behageligst at ville tilkjendegive Vedkom-

mende, at det Ansogte bevilges. — Det kgl. Danske

.
1 Cancellie den 20. Decembr. 1817.

') Canc. Skriv. s. D. til Biskoppen over Island, at Amtman-

den har indsendt til Cancelliet Gjenpart af et Brev fra

Præsten til Repstyreren, hvori han nægter at tilbagebetale

den modtagne
t4
Kksaungseyrir", i Udtryk, hvorover Amt-

manden fandt sig fornærmet. UI Anledning heraf, og da

Cancelliet finder den af Præsten brugte Skrivemaade upas-

sende", anmodes Biskoppen om at ville give Præsten en

alvorlig Irettesættelse herfor. — Canc. 1. Depaft. Brevb.

1817, Nr. 3091.
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Cancellie-Plakat ang. Anordningerne om Strand- * 81 8.

sidderes Baade. Khavn den 13. Januar 1818. — 13. Januar.

Denne Plakat (kgl. Resol. 31.Dechr. 1817), hvis fuldstændige

Titel er:
tt
Plakat, hvorved de Anordninger, der paalægge

Strandsiddere at opdrage deres Baade m. v.
,

indskjærpes og

tildeels forandres" — er publiceret ved Landsoverretten i Is-

land den 6. Juli 1818 Qdog med Bemærkning om, at den er

Island uvedkommende), men ikke i Synodalforsamlingen. —
Canc. 2. Depart. Registr. XIX, 11 (1818, Nr. 55»). Original- •

Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1818, S. 4— 55 Schou

XVIII, 3—5. Coll. Tid. 1818, S. 41-46 (med Motiver). —
Islandsk: Klausturp6sr. 1818, S. 129— 130, med Bemærkning

om, at den vedkommer ikke Island.

I

Directionen for Universitetet og de lærde J?. Januar.

Skolers Skrivelse til Biskop Munter, Etatsraad

Thorkelin og Professorerne B. Thorlacius og

Finn Magnussen, ang. Forslag til Opretteise al

Bibliotheker og et videnskabeligt Selskab paa

Island. Khavn den 17. Januar 1818. '— Univ.

Direct. Copieb. 1818, Nr. 43.

Af D. Hoiærv." og de andre ærede Herrers be-

hagelige Skrivelse af 24. Novbr. f. A. har Directionen

med Fornoielse erfaret et nyt Beviis paa den Interesse,'

Island for nærværende Tid vækker blandt Tydsklands

Lærde *. Det vilde være meget onskeligt, om den af

') Biskoppen over Sjellands Stift, Fr. Munter, havde ind-

sendt en Skrivelse fra Generalsecretairen ved det kongel.

Baierske Videnskabers -Academie i Miinchen, Hr. Fred.

v. Schlichtegroll, hvori han yttrer og fremsætter Onsker

og Forslag angaaende Oprettelsen af et Selskab til at

fremme og vedligeholde Islands Videnskabelighed og Li-

teratur ved Anlæggelse af en Bogsamling og anden viden-

skabelig Apparat der i Landet, hvilket Selskabs tvende

Hovedafdelinger vel skulde være i Kjbbenhavn og Island,

men understattes af andre veldædige Foreninger i Tydsk-

lands og vel endog det hele Europas fornemste Stæder. —
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4818. v. Schlichtegroll udkastede Plan kunde lede til Resul-

17. Januar, tater, hvorved hiint i saa mange Henseender mærkvær-

dige Land kunde forsynes med de til Videnskabeligheds

, y Fremme nbdvendige Apparater. — Skulde det foreslagne

Selskab kunne komme i Stand, maatle dets Hoved -Af-

Efter at Biskoppen havde modtaget dette Brev, og var

bleven forvisset om, at Hans Majt. Kongen Intet havde

imod en slig videnskabelig Forenings Organisation, for-

maaede han Etatsraad Thorkelin, Prof. Thorlacius og Prof.

Finn Magnussen til tillige med ham at overveie dets Ind-

hold og Muligheden af Planens Udforelse enten i det Hele

eller i enkelte Dele. — De have da fundSt (for ei at om-

tale det Ovrige af Forslaget, som for en stor Deel indtil

videre blot maa betragtes som pia desideria), at Udbre-

delse af classiske Autores og andre egentlig videnskabelige

Boger (dog med Undtagelse af de nyere, fremmed Juris-

prudents ni. m.) er saare nbdvendig og bnskværdig for

Island, med Hensyn til dets isolerte Beliggenhed i et umildt

Clima, dets Geistliges og Studerendes snarere til- end af-

tagende Trang, andre forskjellige Tidsomstændigheders

ufordeelagtige Indflydelse m. m., og at Hr. v. Schlichte-

grolls humane Onsker og Tilbud i den Henseende fortjene

al mulig Opmærksomhed, samt, om det kan lade sig gjore,

Understbttelse, eftersom deres ubetingede Forkastelse vilde

være saare betænkelig og i det Hele uforsvarlig. Ikke

mindre synes det, som om en eneste ^offentlig Bogsamling

paa Island efter dets locale Beskaffenhed kun vilde stifte,

en forholdsmæssigen ringe Nytte, og altsaa være utilstræk-

kelig til Hensigtens Opfyldelse. Slige Bibliothekers For-

ening med de lærde Skoler synes i sig selv ganske pas-

sende, især i et saadantLandj ogsaa fra denne Synspunkt

var det meget at finske, at den paa Holum forhen be-

staaende latinske Skole endnu kunde have været holdt

vedlige. Om hvorvidt Islands Nordland kan vente at faae *

dette Tab erstattet, derom udbedes Directionens Medde-

lelse, og hvorvidt ommeldte Forslags Iværksættelse vilde

kunne forenes eller stemme overeens med Islands nær-

værende eller tilkommende videnskabelige Indretninger,

forsaavidt dets Oplysningsvæsen er henlagt under Direc-

tionens Bestyrelse.
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deltoger vistnok være i Kjbbenhavn og i Island, og

maask.ee kunde da det allerede bestaaende kongelige

islandske Landoplysningsselskab, under en noget for-

andret Indretning, tjene til Middelpunkt for den ud-

videde Forening. Direclionen er ligeledes enig i, at

eet af de Bibliolheker , som onskes anlagte, hensigts-

mæssigst bragtes i Forbindelse med den lærde Skole

i Bessestad, hvor det bedst kunde nyttes. Skulde endnu

een lærd Skole kunne oprettes paa Island, vilde det

være meget gavnligt, om den ved Selskabets Under-

stoltelse kunde forsynes med et storre Bibliothek, end

der ellers' vilde haves Midler til at anskaffe. Men om
denne sidste Gjenstand kan Direetionen endnu ikke

afgive nogen bestemt Ytlring, da delte vil beroe paa

Udfaldet af en Underhandling, hvori Direetionen staaer

i Begreb med at træde med det kongel. Rentekammer,

angaaende Reguleringen af det islandske Skolevæsens

Fonds. Dette vil imidlertid ikke forhale Udforeisen af

den paatænkte Plan, da der dog til Selskabets Orga-

nisation vil medgaae en temmelig lang Tid, inden hvil-

ken den ommeldte Underhandling kan ventes at være

bragt til Ende. Det tilsendte Bilag folger herhos tilbage.

Den kongelige Direction for Universitetet og de lærde

Skoler den 17. Januar 1818.

1818.

17. Januar.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Ca- 17, Januar,

stenschjold, ang. Control med Jordebogskassen.

Khavn den 17. Januar 1818. — Rentek. isi. Copieb.

Hvad Hr. Stiftamtm. i behagelig Skrivelse, dateret

\ % April f. A., har yltret, angaaende, at det, ligesom

Indretningen var forhen, maatle blive Landfogden paa-

lagt at aflægge Maanedslister og Qvartals - Extracter,

saavel som at fore en dobbelt Kassebog over Jorde-

bogskassens Indlægter og Udgifter, finder aldeles Kam-

merets Bifald. — Vi maae derfor, og fordi herfra intet
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1818. nbiagtigt Tilsyn kan haves med Jordebogskassens lo-

17*Januar
^en'^ e Indtægter og Udgifter, i Henhold til vores Skri-

velser af 12. Junii 1790 og 9. April 1814, overlade til

Hr. Stiftamtm. i denne Anledning at tillægge Landfog-

den hvad Ordrer De maalte ansee fornodne for at

kunne have Control med Jordebogskassen, da vi ibvrigt

udbede os Underretning "om den af Dem foiede For-

anstaltning. — Rentekammeret den 17. Januar 1818.

i7. januar. Rentekammer-Skrivelse tiJ Stiftamtmand Ca<-

stenschjold, ang. Depositioner i Jordebogskassen.

Kliavn den 17. Januar 1818 \ — Rentek. isi. Copieb.

ri 2, Nr, 461. • 2- '%;y. / -i^'

Med Hensyn til de i Hr. Stiftamtm." behagelige

Skrivelse af 14. April f. A. forklarede Omstændigheder

har Kammeret Intet imod, at De, naar det befindes at

Jordebogskassen behover, for at bestride de i Island

af den kongelige Kasse forefaldende Udgifter, Penge

„remitterede herfra, tillader Vedkommende, efter derom

gjort Begjæring, at indbetale i bemeldte Jordebogskasse

indtil 5000 Rbd. N. V. aarligen, imod at et lige Belbb

foranstaltes, naar Landfogdens Qvilleringer for Indbe-

talingen hertil indkomme, anviist paa den danske Zahl-

kasse. — Hvilket i Anledning af fornævnte Deres Skri-

velse herved meldes til tjenstl. Svar og Efterretning. —
Rentekammeret den 17. Januar 1818.

17. januar. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Ca-

.
stenschjold, ang. en Spekulants Handel efter

Liggetiden. Kliavn den 17. Januar 1818. —
' - Rentek. Isl. Copicb. 2, Nr. 453.

At Stiftamtmanden, efter de ved Deres behagelige

Skrivelse af 12. Decbr. 1816 oplyste Omstændigheder,

- 1) Rentek. Skriv. 17. Mai 1820.
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har 'tilladt Skipper Tæcher, ferende Skibet Altingvel,

tilhørende Kjbbmændene Nissen & Kolvig i Ribe, og ^~*7^*^
1 §• J 3X111 3, I\

som i Seplbr. Maaned s. A. ankom som Spekulanthand-

ler til Reikevig, at bortsælge den tiloversblevne Deel

af Skibets Ladning, uagtet den for Spekulanthandel til«

staaede Tid var udlbben, derved finde vi Intet at erin-

dre, og kan det saaledes derved have sit Forblivende.

Hvilket tjenstligst meldes til Efterretning og videre be-

hagelig Bekjendlgjbrelse for Vedkommende. — Rente-

kammeret den 17. Januar 1818.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Ca- i7 - Januar,

stenschjold, ang. Bygselret til Gaarden Skaptafell.

Khavn den 17. Januar 1818. — Rentek. isi. Copieb.

Efter Omstændighederne kan Kammeret ikke ind-

lade sig paa den ved Hr. Stiftamtm." behagelige Skri-

velse af 30. Maji f. A. hertil indsendte Ansbgning fra

Bonden Bjarne Jonsen af Vester-SkaptefÉls Syssel, om

at overlades hans paaboende Jord Skaptefell tilkjbbs ,

for det i Aaret 4807 ved Auction af ham gjorte hbieste

Bud, der med Hensyn til det forandrede Pengevæsen

ei\ ansat til 235 Rbd. S. V.; hvorimod Supplikanten, i

Betragtning af at hans Fader og Forfædre uafbrudt i

en Række af flere Aarhundrede skal have beboet denne

Gaard \ kan gives Forhaabning om, at
x

hans Bbrn og

!

) Ifblge et til Rentek. indsendt Slægtregister (Isl. Journal

11, 524),bekræffet af 6 gamle Mænd ogKoner i Sognet Oræfi

20. Juni 1S04, og tilcleels, som det hedder, bygget paa

en af Sigurd Magnusson forfattet Slægtebog, skulde Bjarne

Jonssons Forfædre have boet paa Gaarden Skaptafell i

300 Aar uafbrudt, og alle være afgaaede ved Doden paa

denne samme Gaard, de fleste i en Alder af 70 Aar.^

Navnene ere følgende: 1) J6n T6masson, fra Nord-

landet i Island 5 2) Eirikur J6nsson$ 3) J6n Eiriksson;

_4) Sigmundur J6nsson; 5) J6n Sigmundsson; 6) Einar
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1818. Afkom fremfor Andre skal blive meddeelt Bygsel paa

1"Januar. Gaarc*en
>
lm°d at h°Ide Jorden og Bygningerne i aabods- -

fri Stand, samt nyde fortrinlig Adgang til at erholde

den kjbbt, naar dens Afhændelse maalte i Tiden blive

besluttet. Vi maae derfor tjenstl. anmode Hr. Sliftamtm.

om, at meddele Supplikanten herom Underretning, samt

at foranstalte, at den hans Bbrn og Afkom tiltænkte

Ret, til at faae Jorden bygslet, kan komme dem tilgode.

Rentekammeret den 17. Januar 1818.

21. januar. Kongelig Resolution ang. Tilladelse for en

Amerikaner at handle paa Island. Khavn den

21. Januar 1818. — I Anledning af, at Kjtfbmanden

ikke havde kunnet benytte den ham ved kgl. Resol. 22. Marts

1815 givne Tilladelse. — Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1818,

A, Nr. 12.

Vi tillade allern., at Kjobmand Edvard Cruft i Bo-

ston i Nordamerika maa sammesteds fra handle paa

Island i indeværende Aar med et ham tilhorende ame-

rikanskt Skib % 50 Commercelæsters Storrelse, uden at

erlægge den ved Vor Forordning af 11. Septbr. 1816

for Fremmede, som tillades at handle paa Island, be-

stemte Afgift, men imod at han iovrigt retter sig efter

v bemeldte Forordnings Forskrifter og ikke lilfbrer Island

andre Artikler end saadanne, som omhandles i Vor Re-

solution af 22. Martii 1815, angaaende den ham da

bevilgede men ikke afbenyttede Handelstilladelse. —
Kjobenhavn den 21. Januarii 1818 \.

' J6nsson$ 7) Jon Einarsson; 8) Einar J6nsson$ 9) J6n

Einarsson, og 10) Bjarni J6nsson.

å
) communiceret Stiftamtmanden og Amtmændene i Island

ved Rentek. Skriv. 7. Febr. 1818 (Rentek. Isl. Copieb.

2, Nr. 497), hvilken Skrivelses Indhold er anfért i Klaustur-

p6st. 1819, S. 49. — Ligeledes er Resolutionen communi-

ceret Minister-Residenten i Philadelphia, Geheime-Lega-

tionsraad Pedersen, ved Rentek. Skriv. s.D. (Isl. Copieb.

sst. Nr.496).

\



BEKJENDTGJORfeLSE OM PENGE-COURSEN. 721

Rigsbankens Bekjendtgj oreise om Penge-Cour- * 818 -

sen. Khavn den i. Februar 1818. — Publiceret ^TTFebrT,
i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1818, men derimod

ikke i Landsoverretten , uden Tvivl paa Grund af den ved

Nationalbankens Oprettelse indtraadte Forandring i Penge-

væsenet i Danmark, og navnlig med Hensyn til Aabent Brev

6. April 1818, hvilket man i Retten buskede at give Anven-

delse paa Island $ imidlertid skulde den i denne BekjendtgjSrelse

fastsatte Cours være gjeldende for. Island fra 1. August 1817

til 1. August 1818, ifblge For. 20. Marts 1815 § 3, og den

findes ogsaa at være bleven anvendt, idetmindste med Hensyn

til Udbetalinger af Embedsmænds Gager (Klausturp6st. 1819,

S. 118 Anni.)- — Original -Aftryk paa et Halvark i Patent-

Format. Colleg. Tid. 1818, S. 86. - Islan dsk : Klaustur-

post. 1818, S. 130 med Anmærkning.
w1 - \ t — —

Al den Cours af Rigsbanksedler mod virkeligt Solv,

hvorefter alle i Rigsbankdaler Solvværdie anordnede

eller betingede Betalinger og Præstationer skulle erlæg-

ges, fremdeles indtil videre forbliver 375, vorder fra

Bankens Side herved kundgjort. — Rigsbanken den

1. Februar 1818.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Ca- 7. Febr.
-

stenschjold, ang. Afgifterne af de kongelige Godser

i Skaptafells Syssel. Khavn den 7. Februar

1818. — Bentek. Isl. Copieb. 2, Nr. 491.

Kammeret indseer vel, at Indtægterne af det Kongen

tilhbrende, i Vester-Skaptefjelds Syssel beliggende, Thyk-

kebæ Klosters Jordegods, som efter Hr. Stiftamtmands

Foranstaltning administreres paa Regning, vilde foroges,

og med stbrre Fordeel kunne udbringes, dersom det,

saaledes som Hr. Stiftamtm. i behagelig Skrivelse, dat.

5. April f. A., har foreslaaet, maatte blive Almuen i

fornævnte Vester-Skaptefjelds-, saavel som Rangervalle-,

Arnæs- og Guldbringe Sysseler, paalagt, paa Øvrighedens

Requisition at lade de in natura erlagte Afgifter af bemeldte

nu n. t 46
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Jordegods transportere til Reikevig, og vi kunne saa-

ledes ei andet end fuldkommen erkjende Hr. Stiftamt-

mandens Iver i denne Henseende for den kgl. Interesse.

— Men ligesom Formaalet for denne Foranstaltning ved

de nu indfbrte Capitelstaxter tildeels vil opnaaes, og

Foranstaltningen altsaa vil være overflodig, saa finder

Kammeret ogsaa betænkeligt at paalægge Almuen saa-

dan Byrde-. — Hvilket tjensll. meldes Hr. Stiftamtm. til

Svar paa ovennævnte Deres Skrivelse. — Rentekam-

meret den 7. Februar 1818.

io. Febr. Cancellie-Plakat ang. Amtmænds Tilsigelse til

Mfider i Skilsmisse-Sager. Khavn den 10. Febr.

1818. v— Publiceret ved Landsoverretten i Island den 6.

Juli 1818, samt i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1818. —
Canc. 2. Depart. Registr. XIX, 36 (1816, Nr. 202). Original-

Aftryk bos Schultz. Qvart-Forr. for 1818, S. 7—85 Schou

XVIII, 5-6. Coll. Tid. for 1818, S. 96-99 (med Motiver).

(

—• Islandsk: Klausturp6st. 1818, S. 131, med Bemærkning

om, at det (af M. Stephensen) ansees for at være utvivlsomt

gjeldende i Island.

Plakat angaaende Amtmændenes Bemyndigelse til

at tilsige Personer til Mtfde, m. v.

Det bar under 28. f. M. behaget Hans Majestæt

Kongen allern. at befale:

1) at Præsterne, naar de finde det fornbdent at

tilsige Ægtefolk at mode hos sig, for at forsoge den

ved Forordn. 18. Oktbr. 1811 omhandlede Mægling, og

en af de Paagjeldende modtvilligen udebliver, skulle

derom gjbre Anmeldelse til vedkommende Amtmænd;

,
og 2) at Amtmændene saavel i et saadant Tilfælde,

som naar de ellers tilsige Nogen til Mode, skulle være

bemyndigede til at paalægge de Vedkommende at frem-

' stille sig paa det opgivne Sted og lil den bestemte Tid,

under Mulkt fra 2 til 10 Bbd. S. V. til Kjobstedens

eller Amtets Fattigkasse.
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Denne Hans Maj 1
' allerholeste Befaling kundgjdres 1818.

herved til alle Vedkommendes Efterretnina 02 allerund. ^T^TT"""
10. Febr.

Efterlevelse. — Det kongelige Danske Cancellie den

10. Februar 1818. . .

' '

/

Cancellie -Plakat ang; visse Panter og Con- 10 - Febr-

trakter m. v. Khavn den 10. Februar 1818. —
Denne Plakat (kgl. Resol. 28. Januar) „angaaende en Foran-

dring i Forordningen af 26. Septembr.^ 1811", hvorved § 6

og § 9 i den nævnte Forordning ophæves, er publiceret ved

den islandske Landsoverret den 6. Juli 1818, men ikke i Sy-

nodalforsamlingen. — Canc. 2. Depart. Registr. XIX, 36b—37

(1818, Nr. 203). Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr.

for 1818, S. 8; Schou XVIII, 6. Colleg. Tid. 1818, S. 89—94

(med Motiver). — Islandsk: Klausturp. 1818, S. 130—131.

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, Marts.

ang. Henlæggelse af to Gaarde fra Breidabolstad

til Reykjavik Præstekald. Khavn den 4. Marts

1818. — Canc. 1. Departem. Brevb. 1818, Nr. 623; jevnf.

Canc. 1. Departem. Forestill. 1818, Nr: 29 (1818, Nr. 79). —
Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 7, 1. H., S. 56 (under Resolu-

tionens Datum: 24. Februar). P. Pétursson Hist. Eccl. Island.

S. 231.
,

P. M. Cancelliet har, efter desangaaende at have

brevvexlet med det kongelige Rentekammer, allerund.

foredraget Hans Maj*, det af D. Hbiærv. i Skrivelse af

5. Seplbr. f. A. gjorte Forslag om, at de 2 Breidabol-

stad Kald tilhorende Gaarde: Sigluvil med 4 Hdr. Land-

skyld og 5 Qvilder, samt Forsæti med 100 Al. Landskyld

og 2 Qvilder, maatte henlægges ad interim til Reikevig

Domkirke-Kalds Forbedring. — Og Hans Maj 1
, har der-

paa under 24. f. M. allern. resolveret saaledes:

KVi bifalde allern., at indbemeldte Breidabolstad

Sognekald tilhbrende 2 Gaarde, Sigluvik og Forsæti, .

maae, indtil videre, henlægges til Reikevig Domkirke-

kalds Forbedring."

46*

»
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1818. Hvorhos Hans Maj 1
, under D. D. allern. har be-

"^^^ skikket Provst i Arnæs Syssel, samt Sognepræst til Hrune,

Hr. Torfe Johnsen, til Sognepræst for bemeldte Breida-

bolstad Menighed. — Hvilket man hermed tjenstl. skulde

tilmelde D. Hoiærv. til behagelig Efterretning. — Det

kgl. Danske Cancellie den 4. Marts 1818.

i

5. Mans. Capitelstaxt for Sonder-Amtet, med Undtagelse

af Oster-Skaptafells Syssel, forAaret fra Medio

Mai 1818 til samme Tid 1819. Reykjavik den

5. MartS 1818. — Islandsk: i Klausturpdst. 1818,

S. 42—47, ledsaget af en historisk Indledning om Capitels-

taxters Oprindelse m. v. , samt Oversættelse af de om denne

Sag til Island udgaaede Befalinger, navnlig kgl. Resol. 23. Mai

1806, For. 16. Juli 1817 og kgl. Resol. s. D. (sst. S. 33~4f)

og endelig nogle Bemærkninger angaaende Taxtens Betydning

(S. 47—48)'. — Dansk: Original- Afskrift i det islandske

Departement. — Denne og de følgende Capitelstaxter indtil

1856 findes, tilligemed Indledning og oplysende Sammenstil-

linger, i en Afhandling „Um Verblagsskrår a Islandi arin 1818

til 1856" af Sig. Hansen, i „Skyrslur um landshagi å Islandi*'

I. B. 2. H., S. 234-283.

Capituls-Taxti fyrir Borgarfjarcar, Gullbringu, Kjésar,

Arness, Rångårvalla, Veslmannaeyja og Vestur- Skapta-

fells syslur i Islands subur-amti, gildaudi fra mibju Maji

månaoar 1818 lil somu tfbar 1819. • -

!

) disse Bemærkninger gaae navnlig ud paa at vise, at flere

end de i Taxten optegnede LandbVe- Sorter maatte være

uafviselige Betalingsmidler efter Jonsb. Kaupab. 5., 6. og

18. Cap. ;
samt, at Capitelstaxten kun gjelder for Ydelser

til Kongen, Embedsmændene og de offentlige Stiftelser i

Landet, men ikke for private Mænds Mellemværende,

Bygsel af Privates Jordegods m. v.

I



Capitelstaxt for Sonder-Amtet. 725

Vbru og aura tegundir.
Nafn-
vei b

1

å lands-

visn

hundrab

== 1818.

er f)vi 5. Marts.

1 alin

Rbd.

A. Fn'bur Pem'ngur. 2

1. Kyr, 3 til 8 vetra, sem beri fra

mibjum Oktobri til Novembr. loka,

sé i fardbgum hver a 67
2. Ær, 2 til 6 vetra, lobin og lembd

i fardbgum hver å 9
3. Saubur, 3 til 5 vetra, i slatrunar

tib hver å 13

4. — tvævetra, fsbmuti'b — 9
5. — veturgamall, do. — 6
6. Ær, geld #do. — 9
7. — mylk do. — 6

8. Pulshestur taminn, 5 til 12 vetra,

i fardogum hver å 1 36
9. Hryssa jafngbmul, 5 til 12 vetra,

i fardbgum hver å 25

B. Ull, smjbr og t61g.

1. Ull, hvlt pund. å

2. — mislit —
3. Smjb-r —
4. T(51g \ -

C. T6 vara af ullu.

1. Hespugarn, 3 til 6 hespur i pundi,
haldi hver hespa 11 skreppur, og
hver skreppa44 f>ræbi, pundib å

2. Eingirnis sokkar. . . . parib å

3. Tvibands gjaldsokkar .
—

' 4. Sj6vetlingar —

Rbsk. Rbd.

29

35

58
73
49
21

75

84

10

627
61
61"/

62 »/i

*4 y<

41

15

Rbsk.

67

56

81

78
78
73

36

33

77
76
76
78

»i

33
»

28

29

18

60
8

12

72
»

84

457:

78
24
84
12

Rbsk.

53. 101 3

44.114

65.36
62.56
62.60

59
,

a

29.60

27

62.30
61
61.60
62.60

»

87
*

12

54. 16 4

22.60

') Coursen er ikke anfbrt, men menes uden Tvivl den af

]. Febr. 1817 (375 : 200).

2
) her ere Bogstaver anvendte istedenfor Romertal, saaledes

som man og finder i Taxten 26. Febr. 1820 og alle de

senere, samt Tal fbiede til foran de særskilte Artikler,

for ved de efterfblgende Taxter at undgaae Gjentagelse af

Artiklernes Benævnelser.

*) d. e.
" l

/i2o og saaledes de fblgende Brbk$-iKlausturp6st.

anf. St. ere Brbkene reducerede.

*) saal. (54.
16
/rio) saavel Original-Afskriften som Klaustur-

p6st., uden Bemærkning; heri er dog et aabenbart Reg-

ningsfeil, da Prisen 33 Rbd. 87 Sk. for Hundrede giver

for en Alen kun 27 Vs Sk. eller 27 l5/iw Sk.



726 Capitelstaxt for Sonder-Amtet.

1818.

5. Marts. V(5ru og aura tegundir.

5. Eingirnis péisa .... hver å
6. Tvibands gjaldpeisa . . —
7. Gjaldvobar vabmål, ålnar breitt

alin a

8. Gjaldvobar einskepta, 1 til 1 '/4 al.

breib alin a

D. Fiskur.

1. Saltfiskur

2. Harbur fiskur

3. .['yrskh'ngur .

•i. Isa

5. Håkall, hertur

vættin a

E. Lysi.

1. Hvals lysi 8 pottar a

2. Håkalls lysi —
3. Sels lysi —
4. I>orska lysi —

F. Skinnavara.
1 . Nautskinn 10 pund å
2. Kvrskinn —
8. Hross-skinn —
4. Saubaskinn, af tvævetrum og

eldri, 10 pund å
5. — af veturgbmlum o^

af åm. . 10 pund a
6. Selaskinn —
7. Lambaskinn (vorlamba), einlit,

hvert a

G. "fmislegt.

1. Æbardiin, hreinsactur . pundib å
2. — 6hreinsabur. —
3. Fuglafibur lOpundå
4. Fj alJagros —
5. Dagsverk, nm heyslattar tima. .

6. Lambsf6bur

Mebalverb a hverju hundrabi
og hverri alin i fyrttfldum landaurum
vei bur :

Eptir Litr. A, eba fn'bu— — B,_ — ullu, smjori, t61g— — C, — ullar tdvinnu ,-

.

— ~ D, — fiski— — E, — lysi .

l

) i Klausturp. 1 Rbd. 3 Sk., uden Tvivl Trykfeil.

Nafn-
verb

å lands-

yisu

hundrab

er T)vi

1 alin

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

2 6 » n

5 60 f

1 38' »

1 10 H n

15 90 95 60 7fi fifl
i U.iJv

15 84 95 24 76.24
13 55 81 42
13 37 80 30
13 14 78 84 fi^ 12L/O. 1 «w

4 29 80 63 3
/4 64.64

4 85 91 57 3
/.. 73 34

4 80 90 60 72 60
4 32 81

c\ å

24 65

18 94 75 88 60.88
16 31 »

12 22 »)

11 21 ») 1
/

V

8 87 1) . D

12 5 )) D

») 13 » I)

9 52 1 »

» 1

6 28 » »

1
O/?8D 1 1)

l 21 I) 11 »>

2 Q2 u M
*/

U 1 63 17 50 ya
» » 77 25'/, 62
» » 31 38 V*

86 28 75 69
86 33

/8 683A
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"Vbru og aura tegundir.

å lands-
visu

hundrab

er [>vi

1 alin

Eptir Litr. F og G, eba skinnum og
ymislegu . . . .

En meoalverba summa allra

landaura, sjript meb 6, gjorir h b fu o -

mebalvero allra mebalveroa

Rbd. Rbsk. Rbd.

75

69

Rbsk.

88

91

Rbsk.

603
A

58

J>egar mcta skal fyrtalda landaura lil hundrabs 1 verbur:

Eptir Litr. A: hver kyr snemmbær vib hundrab;

eins 6 ær, lobnar og lembdari fardogum;

eba 6 saubir ^révetra og eldri, å haust;

enn \k 8 saubir tvævetrir eins,

eba 12 veturgamlir,

eba 8 ær geldar.

Pulshestur 5 til 12vetraeins, i fardogum.

enn J)å
hryssa å sama aldri, 90 ålnir, eba

3
/4 hundrabs, svo iVs verbs hennar

gjorir hundrab.

Eptir Litr. B: gjbra 12 fj6rbungar af ullu eba smjbri

eba tolg hundrab.

— C: — (30 pbr eingirnissokka, eba 180 2

pbr sjovethnga, hundrab.

— D: ;
— 6 vættir af sérhverri fiskitegund,

l>ar tilnefndri, hundrab.

— E: — 1V4 tunnu, eba 150pottar lysis, hdr.

— F: — 4 fj6rbungar naulsskinna, hundrab.

Reykjavik £ann 5. Marts 1818.

i fjærveru stiptaratmanns

Castenschjolds, eptir fullmakt,

B. Thorarensen. Geir Vidalto.

l

) de fblgende Evaluationer ere for stbrste Delen byggede

paa Taxten af 1702, og for enkelte Artikler paa J6nsb.

Kaupabalk Cap. 6. — De Artikler, som ikke findes eva-

luerede, henfbres under Begrebet „rnetfé" (J6nsb. sst.),

a
) i Klausturp. „108 pbr" (Trykfeil).

4818.

5. Marts.
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1818. Cancellie-Plakat ang. Betaling for Lægers le-

ioTm^ gale Forretninger. Khavn den 10. Marts 1818.

— Denne Plakat (indeholdende kgl. Resol. 11 . Februar 1818),

hvis fuldstændige Titel er: „Plakat, hvorved fastsættes den
/

• samtlige Physici og Chirurger tilkommende Betaling for alle

legale Forretninger, der vedkomme private Personer, samt gives

Lægerne Fortrinsret til, i Concursboer at nyde JSetaling for

Honorarium m. v." — er publiceret ved Landsoverretten i Is-

land den 6. Juli 1818 og i Synodalforsamlingen i Juli Maaned

samme Aar, men er iovrigt dog bleven anseet for ikke at være

gj eldende for Island, jevnf. Canc. Skriv. tilRentek. 16. Novbr.

]847. — Canc. 2. Depart. Registr. XIX, 71 (1818, Nr. 373).

Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1818, S. 35-36

5

Schou XVIII, 54-55. Colleg. Tid. 1818, S. 199—202 (med

Motiver). — Islandsk: Klausturpdst. 1818, S. 132 med An-

mærkning, og med den almindelige Bemærkning, at den er

Island uvedkommende.

11. Marts. Forordning ang. Straffebestemmelser for und-

/ vigte Fanger, m.v. Khavn den 11. Marts 1818.

— Denne Forordning, hvis fuldstændige Titel er : „Forordning,

angaaende yderligere Straffebestemmelser for Fanger, der und-

vige af Straffeanstalterne, og derefter begaae nye Forbrydelser,

samt for dem, der gjove sig medskyldige i slig Undvigelse",

- er publiceret ved Landsoverretten den 6. Juli 1818, samt i

Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1818. — Canc. 2, De- „

partern. Registr. XIX, 73 (1818, Nr. 384*)- Original-Aftryk

hos Schultz. Qvart-Forr. for 1818, S. 38-40; Schou XVIII,

56-58. Coll. Tid. 1818, S. 209—224 (med Motiver). — Is-

land sk: Klausturpdst. 1818, S. 133 med Anmærkning, hvor

denne Forordning ansees som ikke gjeldende for Island.

ii. Marts. Plakat ang. Skipperes Berettigelse til at

ilandsætte Nogen af Skibsmandskabet. Khavn

den 11. Marts 1818. — Denne „Plakat angaaende en

Forandring i Lovens 4— 1— 9. og 15. Artikler" er publiceret ved

Landsoverretten i Island den 6. Juli 1818, men ikke i Syno-

dalforsamlingen. — Canc. 2. Depart. Registr. XIX, 72b (1818,

Nr. 882*). Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1818,
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S. 36-37. Schou XVIII, 56. Coll. Tid. for 1818, S. 232- 1818.

234. — Islandsk: Klausturp. 1818, S. 134, med Anmærkn. —^-»~^-
som ugjeldende. ' Marts.

Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi- 14. Marts

skoppen over Island, ang. Sondum KirkeS Inven-

tariipenge, m. v. Khavn den 14. Marts 1818. —
Cancell. 1. Depart. Brevb. 1818, Nr. 735.

I en lil Cancelliet indkommen, med Hr. Stiftamt-

mands og D. Hbiærv.' Erklæring 6. Marts f. A. forsynet

Ansbgning, har Sognepræsten for Sondum Menighed,

Hr. Markus Eyjolvsen, anholdt om

:

1) at fritages for at betale 20 Rbd. S. V., som han

ved den i Sagen om Græsningsretten paa en Sondum

Kirke tilhbrende Grund under 14. Decembr. 1815 af-

sagte Hbiesterets^Dom er tilpligtet at udrede i Salarium

til hans Sagfbrer, Juslitsraad Bilsted; og — 2) om Fri-'

tagelse for at erlægge 1 Rbd. S. V. til Justitskassen,

hvilken han ved bemeldte Hoiesterels-Dom som Tabende

er tilfunden at udrede, samt endeligen — 3) at de hos

ham indestaaende 12 Rd. for bortsolgt Inventarium,

Sandbe [r. Sondum] Kirke tilhbrende, maae inddrages

i bemeldte Kirkes Portions -Regning og anvendes til

Kirkens exlraordinaire Udgifters Bestridelse.

I denne Anledning skulde Cancelliet herved tjenstl.

anmode Hr. Sliftamtm. og D. Hbiærv. om, behageligen

at ville tilkjendegive Supplikanten:

ad 1) at Cancelliet herom har brevvexlet med Ju-

stitsraad Bilsted, som har yttret, at han frafalder hans

Fordring paa det ham i denne Sag tilkommende Sa-

larium. saafremt Kirken eller Præsten ikke, uden mær-

kelig Skade eller Ruin, kan udrede dette; og ad 2) at

Supplikanten, i Betragtning af hans Fattigdom, kan fri-

tages for at udrede den ham, som Tabende i Sagen,

idbmte 1 Rbd. S. V. til Justitskassen. — Forsaavidt den

sidste Punkt af Ansbgningen angaaer, skulde man her-
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1818.

14. Marts

ved tjenstl. tilmelde Hr. Stiftamtm. og D. Hbiærv. til

behagelig Efterretning og B ekjen dtgj oreise for Hr. Ey-

olvsen, at der ikke haves Noget imod, at de hos ham

for bortsolgt Inventarium, Sandoe [r. Sondum] Kirke

tilhorende, indestaaende 12 Rd., hvilke, ifolge Forordn.

20. Marts 1815 § 8, blive at beregne Kirken til Ind-

tægt med 12 Rbd. S. V., maae inddrages i bemeldte

Kirkes Portions- Regning, og anvendes til dens extra-

ordinaire Udgifters Bestridelse. — Det kongel. Danske

Cancellie den 14. Marts 1818.

28.' Marts. Capitelstaxt for Norder - Amtets fire Sysseler

fra Medio Mai 1818 til samme Tid 1819. Mo3m-
VOllum 28. MartS 1818. — Islandsk: i en af Amt-

mand Stephan Thorarensen verificeret Afskrift, hvoraf Udgiverne

ere i Besiddelse. — Dansk: ligeledes en af samme Amtmand

verificeret Afskrift (med Datum 30. Marts) i det islandske De-

partement; jevnf. MUm verblagsskrår a Islandi" i aSkyrslur um
landshagi" 1. 2, 234 ff.

GapitulsTaxti fyrir Norbur, Eyjafjaroar, Skagafjarbar
t

og Hunavatns syslur i Islands Norbur-amti, gildandi

fra mibju Maji raånabar 1818 til sbmu tibar 1819.

A. Fribur peningur.

lagt i 1 hundrab: 2

1. 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri

frå mibjum OctobritilNovbr.

loka, sé i fardbgum hver å

2. 6 ær, 2 til 6 vetra, lobnar og
lembdar i fardbgum, hver a

3. 6 saubir, 3 til 5 vetra, i slåtr-

unar tib hver å

Nafh-
verb 1

å lands-
visu

hundrab

er f)vf

1 alin

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk.
#

Rbsk.

68 » 68 75 '55 '/4o

8 40 50 48 407&

11 91 71 64 57 V*

Coursen anfbres ikke, men maa antages at være 375 : 200

efter Bekjendtgjbr. 1. Febr. 1817.

2
) Med Hensyn til Evaluationen til Hundreder opgiver Amt-

manden at liave deels benyttet uBualbg", deels en ham
bekjendt Praxis, deels Underretning af de erfarneste og

fornuftigste Mænd i Nabolauget.
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4. 8 saubir tvævetrir, i sSmu tib,

hver å

5. 12 *— veturgamiir, i scJmu

tib hver a

6. 8 ær geldar, isomutib, hver å
7. 10 mylkar, do. —
8. I pulshestur taminn, 5 til 12

vetra, i fardogum . . hver å

lagt i 90 ålnir:

9. 1 hryssa, jafngomul —
. B. .UH, smjc5r og t61g.

lagt f 1 hundrab:
10. 120 % livit ull . . pundio å

11. 120 % mislit ... —
12. 120 % smjor ... —
13. 120 % t61g .... —

C. Tå vara af ullu.

lagt i 1 hundrab:
14. 30 ft> hespugarn, 3til6hespur

i pundi, haldi hver hespa 1

1

skreppur, og hver skreppa
44 {jræbi pundib a

15. GOpbreingirnissokka parib å
16. 30 — tvibandsgjald-

sokka —
17. 120 por tvi[mmlabir

veth'ngar —
18. 20 eingirnis peisur . hver å
19. 15tvibandsgjaldpeisur —
20. 120 al. gjaldvobar vabmål

ålnar breitt alin å

21. 120 al. gjaldvobar einskepta,

1 til 1 'A al. breib . . alin å

D. Eiskur.

lagt i 1 hundrab:
22. 6 vættir harbur fiskur, vættinå
23. 6 vættir J)yrskh'ngur —
24. 6 vættir isa . . . .

—
25. 6 vættir håkall hertur —

E. Lysi.

lagt il hundrab:
26. 1 tunna hvalslysi 8 pottara

27. 1 tunnaJiakallslysi —
28. 1 tunna selslysi .

—
29. -1 tunna forskalysi —

Nafn-
verb

å lands-
V1SU

hundrab

T '

er pvi

1 dlin

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

8 11 66 56 DO /1

5

6 3 72 36 «J I /I

7 71 61 88 • 49 8
/«6

5 59 56 14 44' '/i 7

44 73 44 73 35 3
/4

36 12 45 15 36

>

n 57 yJ 71 54

•

57 '/«

» 48 y* 60 60 48 '/a

i) 46 57 48 46
» Ol /'i, /

1

QA
,

57>/a

>

n 65 «/, 20 45 16 !

/a

» 51 '/a 32 18 253^4

65 y2 20 45

i) 14 17 48 14
i 69 »A 34 48 27 y-2

2 49 lh 37 70 30
'/4

» 68 !

/a 79 36 63 y.«

1 44 55 l> 44

16 48 99 l)

14 79 88 90 71 3/ao

14 40 86 48 69 '/s

11 64 70 » 56

4 50 y2 67 85 54 y4

5 l'A 75 22 60 y6
5 21 78 36 62 7

/,o

3 70 56 l 44 s
/s

1818.

28. Marts
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1818.

28. Marts.

P. Skinnavara.

lagt i 1 hundrab:
30. 40 % nautsskinn. . 10 % å
31. 60 — kyrskinn . .

—
32. 60 — hrossskinn .

—
33. 80 — saubaskinn,af

tvævetrum og eldri —
34. 120*3>saubaskinn,af

veturgtfmlum og åm —
35. 60 % selaskinn . .

—
36. 240 stk. lambaskinn

(vorlamba) einlit .
—

G. ^mislegt.

lagt i 1 hundrab:
37. 6Sæbardun,hreinn,pundibå
38. 40 % — éhreinn —
39. 120 % fuglafibur 10 pund å

40. 480 — fjallagrBs —
41. Dagsverk um heyskapar tim-

am, meb fæbinu 5 åln. . . .

42. Dagsverk um sama tima fyrir

utan fæbi 3 ]h al. .

43. Lambsf6bur 5 ålnir

pegar verb allra ofanskrifabra

vOrutegunda er lagt saman, og
feirri summu aptur skipt meb
vOrutegundanna fjblda, finnst

verb meb alhundrabs og
meb al åln ar ab verba

Islands norbur- og austur-amts skrifstofu J>ann 28.

Martii 1818.

S. Thorarensen. Vegna herra biskups VidaHns x

eplir fullmakt

M. Erlendsson.

Nafn-
verb

å lands-
visu

hundrafc

er pvi

1 alin

U l M I .
T?hf1iVUU. Rbsk.

16 60 «/a 66 50 53 '7(5o

11 83 71 18 57
10 38 62 36 ~499

/,o

7 57 60 76 48 9
/« s

5 56 67x^ D 53 J
/5

12 7 72 42 58

» 13 32 48 26

/

7 27 43 66 35
i) 57 23 72 19
5 7>/u 60 90 48-74

1 20 '/a 58 24 463
/fi

2 14 » » 41 «/•

1
Å 141 ») » 272

/5

2 53 1 » 49

»

tt

1

2338

54

5

35 '/a

1988* '/so

•**

46 '/<

3. April. Capitelstaxt for Oster Amtets to Sysseler

fra Medio Mai 1818 til samme Tid 1819. Mdfr-u-

VOllum den 3. April 1818. — Islandsk: i en af

Amtmand Stephan Thorarensen verificeret Afskrift, hvoraf Ud-

giverne ere i Besiddelse. — Dansk: i en af samme Amtmand
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verificeret Afskrift i det islandske Departement; jevnf. Hansen : 1818.

<t
Um verolagsskrar" i „Skyrslur um landsh." 1. 2, 234 ff. 3, April.

Capituls-Taxti fyrir Norour- og Suour-Mula sysluri

Islands auslur-amti, gildandi fra mioju Maji månaoar 1818

til sbmu tioar 1819.

A. Nr. 1' .

— 2 . .

— 3 . .

4 . .

— 5 . .

— 6 . .

— 7 . .

— 8 . \

— 9 . .

B. Nr. 10 . .

' — 11 . .

— 12 . .

— 13 . .

C. Nr. 14 .

— 15 .

— 16 .

— 17 .

— 18 .

— 19 .

— 20 .

— 21 .

• 4

• • • • •

— 23 x . .

— 24 . .

— 25 . .

E. Nr. 26 . .

— 27 . .

— 28 . .

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

1

9

1 ri
AOt>y OO

O r/ry
i i OO fJQ/O >47

19 1 Qlo ro#0 1 9
I ri Oo /*2

Q 00 7Q/O QQOO AQ

i\O ftft00 QQOO 1 AAOO

Q QO 79 AA OO

40 Ol/

OU oy OU oy
AO 1

1

1

1

OD 10 A ^40

04 fV7Oi *\A04

A74/ Oo 79 A74/

\ 00 7fi#U & *\AOO
at

» 00 79 OO

• i 1 99 1 A 1 1 73A1 / /4

fil Ol ftA 9^ 'Ai/CO /'i

•>W 87 97 1810 91

1 AJ 4 1

7

AQ 1 414

1
1 91 9A<c4 QAOU iy /2

O& »
QAoU æ4

92 115 » 92

» 65 81 24' 65

10 11 60 66 48 V«

10 27 61 66 49

8 81 53 10 42

9 86 59 36 47

4 63 69 81 55 «/a

4 23 63 57 51

4 48 67 48 54

4 52 . 68 12 54 »/a

Rubrikkerne see i næst foregaaende Capitelstaxt for Nor-

der-Amtet 28. Marts 1818. Taxten er sat i Navneværdie,

Coursen uanfcJrt, men sandsynligviis 375 : 200 efter Be-

kjendtgjBrelse 1. Febr. 1817.

1
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Rbd. Kbslc. Rbd. Rbsk. Rbsk.

•••••• 12 70 50 88 41

10 60 ^3 72 51

84 53 24 . 42

...... 6 5 48 40 39

... 4 60 55 48 45 „

9 44 ' 56 72 46

14 35 » 28

• ••••• 8 9 48 54 39

16 46 64 37

7 . 7 84 84 68

23 112 48 90

2 23 1 i) 43

1 44 » » 28

2 35 » )> 45

2379 39 2018V-2

1818.
F. Nr! 30

3. April. _ 3i

— 82

— 33

— 34

— 35—
' 86

G. Nr. 37

— 88

— 89

^ —40
— 41

— 42

— 43

|>egar vero allra ofanskrifacra vbrutegunda er lagt

saman og J)eirri summu aplur skipt meo vorulegundanna

fjolda, finnst vero m eoalhund raos og meoalalnar

ao veroa .... [hdr.] 59 Rbd. 47,sk.; [og alin] 47 sk.

Islands norour- og austur-amls skrifstofu J)ann 3.

April 1818.

S. Thorarensen. . Vegna herra biskups Vidalfns

eplir fullmakt

M. Erlendsson.

6. Aprii. m Aabent Brev ang. Rigsbanken og Pengevæsenet

i Danmark. Khavn den 6. April 1818 \ —
Publiceret ved Landsoverretten i. Island den 6. Juli 1818 og i

Synodalforsamlingen i Reykjavik 1818. — Canc. 2. Departem.

Registr. XIX, 99b (1818, Nr. 556*). Original-Aftryk hos

'Schultz, 2 Blade i Folio. Qvart-Forr. for 1818, S. 44-48;

Schou XVIII, 60 - 64. Rubr. i Fogtm. (Algreen-Ussing) VII.

7, 1. H., S- 106. Colleg. Tid. for 1818, S. 249—254; jevnf.

1819, S. 353-356. — Islandsk: Klausturp6st. 1818, S. 145-

146 (med Anmærkning) 5
jevnf. S. 177—181 (med Anmærk-

ninger)
\

angaaende Spbrgsmaalet om, hvorvidt dette aabne

Brev maatte være gjeldende for Island, findes udforlig Bemærk-

ning i Klausturp6st. 1819, S. 118—119 Anmærkning.

) see Plak. 11. Mai 1819.
"
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Kongeligt aabent Brev, hvorved Adskilligt, Rigs* 4 818.

banken og Danmarks Pengevæsen belræffende, kund- 6. April,

ejores.

Frederik den Sjette &c. G. V. Efter at have tagget

Sagen, angaaende Rigsbankens Overgang til at blive en

National-Bank, i Overeensstemmelse med Vort kongelige

Tilsagn i Vort aabne Brev af 30. Julii 1813, under

nbieste Overveielse, ville Vi allern. have folgende Be-

stemmelser, saavel over den nationale Banks Indretning,

som i Henseende til Pengevæsenet i Almindelighed,

fastsalte: - y^Iwr ,V

Rigsbanken gaaer, fra 1. Augusti d. A. af, over til

at blive en National-Bank, der skal staae under sit eget

Interessentskabs Bestvrelse. — Interessenterc i Banken

skulle være alle de, hvis Hæftelser til Banken (uden at

medregne de 5
/g Dele i Jorder og Tiender, hvis Renter

godlgjores Yderne af Finantserne) belbbe sig til 100

Rbd. og derover, saa og de, som, naar de skylde

mindre, ville tillægge indtil 100 Rbd.; endvidere de,

som ved flere mindre Summer ville forene sig til en -

saadan Sum
;
og endelig de, som, uden at skylde, fri-

villigen ville indskyde indtil 100 Rbd. eller derover.

—

En Subscription skal af Vore Cancellier foranstaltes

aabnet for dem, som frivillig ville indskyde i Banken. —
Denne nationale Bank overtager den nuværende Rigs-

banks samtlige Activa og Passiva, samt alle Rigsbanken

tilhorende Valuta og Eiendomme. — Det bor være den

nationale Banks bestandige, Formaal at medvirke til
^

at Sblv bliver Landets eneste lovbefalede Numeraire,

saasnart Omstændighederne tillade det, og det skal

paaligge National-Banken derom at indkomme med

allerund. Forslag, i det seneste naar Massen af de nu-

værende Rigsbanksedler er ved Inddragelse formindsket

til 20 Millioner. — Af de den nuværende Rigsbank ved

sammes Fundation af 5. Januarii 18 13 tillagte Prioriteter

i Landets faste Eiendomme skal National-Banken an-

vende de 3
/« Dele af Renterne, som for Hæftelserne i
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4818. Jorder og Tiender af Finantserne godtgjeres Yderne,

6. April, til Rigsbanksedlers Inddragelse og Tilintetgjbrelse. De

6'vrige Bankens Hæftelser, tilligemed Rigsbankens Valuta

og Eiendomme, skulle være National-Bankens egentlige

Fond, og anvendes til dens Tarv, saaledes som i Octroi

og Reglement nærmere vil blive bestemt. Deri skal

. „ ogsaa bestemmes, naar og hvorledes Udbytte til Inter-
'

essenterne skal gives. Naar alle nu courserende Rigs-

banksedler ere inddragne, falde de 5
/c Dele af Hæftel-

sernes Renter tilbage til Vore Finantser, af hvilke de

nu, ifblge Vores Forordn, af 9. Julii 1813 § 10, godt-

gjores Yderne i de ældre Skatter.

Saalænge, indtil Sblv kan erklæres for Landets

eneste lovbefalede Numeraire, skal de af Rigsbanken

udstædte Rigsbanksedler gaae og gjelde ved Siden af

/ Sblv, saaledes

:

A) Alle offentlige og private paa Tid indgaaede

conlractmæssige, saavel som faste Præstationer, der lyde

paa Penge, samt Skatter og Pengeafgifter og alle Obli-

gationer, skulle, fra LAugusli d. A. af, alene fastsættes

i og lyde paa Sblv; og indtil rede Sblv kan anordnes

som Landets eneste Numeraire, skal alle i Sblv contra-

herede og anordnede Betalinger erlægges enten i rede

Sblv eller i Rigsbanksedler efter en Cours, der qvar-

taliter skal sætles af en bestandig Commiltee, bestaaende

af et Medlem af Vort Danske Cancellie, et Medlem af

Vores Finants-Deputation, en af Naiional-Bånkens Dire-

cteurer og et Medlem af den til Bbrs-Goursens Notering
V; *

anordnede Committee. Denne Cours skal dernæst of-

fentlig kundgjbres igjennem Vort Dånske Cancellie. Dog

skal det overlades de Contraherende udtrykkelig at be-

tinge og forpligte sig til Betaling i rede Sblv uden

Hensyn til den ovenomtalte Qvartals-Cours. — B) Der-

imod skal det staae Creditor frit for, i Navneværdie at

fornye alle forend den 1. Augusti d. A. indgaaede For-

pligtelser, lydende paa Navneværdie. — C) I daglig
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Handel og Vandel skal Rigsbanksedlerne gaae og gjelde 1818.

efter deres paalydende Værd. — De indtil nu, og forend 6. April,

den 1. Augusti d. A., i Solvværdie indgaaede Forplig-

telser gaae over til rede Sblv, men kunne betales efter

Qvartals-Goursen. De indtil den Tid i Navneværdie

indgaaede Forpligtelser opfyldes i Navneværdie efter

Rigsbanksedlernes paalydende Værd. — National-Banken

er bemyndiget til, til Lettelse i Handel og Vandel, at

udstæde Sedler paa rede Sblv, der ere betalbare til

Ihændehaverne, og der til alle Tider paa Anfordring

kunne vexles i Banken imod rede Sblv, for alt det Sblv

i Mynt, Barrer eller Banco, som dertil i Banken haves,

eller til saadant Oiemed indleveres. Disse til enhver - .

•' » * J ~

f-

Tid i rede Sblv realisable Sedler skulle uvægerlig

modtages i alle Vore Kasser lige med Sblv.

National-Bankens Bestyrere skulle være: a) 15 Re-

præsentanter, der forestille hele Interessentskabet, og

som paa dets Vegne fore Overtilsynet med og Over-

bestyrelsen over Banken og alle dens Anliggender.

Disse Repræsentantere vælge af deres Middel en For-

mand. — b) 5 Directeurer, som forestaae og udfore I

de daglige og lbbende Forretninger, og. have Stemme

i de fælleds Forsamlinger, som finde Sted af Repræsen-

tanterne og Directionen. — Fbrste Gang ville Vi, igjen-

nem Vort Danske Cancellie, af den nationale Banks

Interessentere beskikke et vist- Antal Valgcommitterede

fra de forskjellige Provindser, til efter de fleste Stem-

mer at udvælge Repræsentanterne, til hvilken Forretning

de da samles i Kjbbenhavn. Siden udvælge hver Gang,

en Repræsentant afgaaer, de bvrige Repræsentanter hans

Eftermand. Saavel fbrste Gang som siden udvælge

Repræsentanterne de 4 Directeurer. Den femte Dire-

cteur ville Vi til alle Tider beskikke; og skal den af Os

udnævnte Directeur fore Forsædet saave^i Directionen,

som i de fælleds Forsamlinger, der finde Sted af Re-

præsentantere og Directeurer, ligesom han og skal have

ru. B. 47
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4818. umiddelbar allerund. Referat til Os i alle Bankens An-
S

^T~7^T limender. Baade Repræsentanterne og Directeurerne
6. April. DC5 r

• tt- i

maae være In(-eressentere i Banken og bosatte i Kjoben-

havn, eller denne Stad -saa nær, at de altid, naar deres

Embede og Forretninger ved Banken det fordre, kunne

være nærværende. — Til at udarbeide en Octroi og

Reglement for National-Banken, der igjennem Vort Danske

Gancellie bliver allerund. at forelægge Os, ville Vi nær-

mere allernaad. beskikke en Gommission af sagkyndige

Mænd, hvilken Commission tvende af derr nationale

Banks Repræsentantere skulle tiltræde. Af denne Com-

mission blive tillige at foreslaae de nærmere Forskrifter

og Bestemmelser i Henseende til Bestyrelsens Aflevering

fra de nærværende Rigsbankbestyrere til den nationale

<, • Bank. — , Skrevet i Vor kongelige Residentsstad Kjoben-

havn den 6. April 1818.

io. Aprii. Capitelstaxt for Vester-Amtet fra Medio Mai

1818 til samme Tid 1819. Den 10. April 1818.

— Islandsk: Original-Aftryk paa Vester-Amtets Bekostning

trykt paa Beitistooum 1818. 2 Blade i 4<°. Aftrykt i Klaustur-

p6st. 1818, S. 70-75. - Dansk: Original- Afskrift i det

t islandske Departem. Jevnf. Sig. Hansen:
(t
Um verolagsskrår"

i „Skyrslur um landsh." 1. 2, 234 ff.

Capituls-Taxti fyrir Myra og Hnappadals, Snæfells-

ness, Dala, Barbastrandar, Isafjaroar og Stranda syslur,

i Islands vestur- amti, gildandi fra mibju Maji månaoar
' 1818 til sbmu tfoar 1819.

A. Nr. 1
1 ....

— 2

— 3

— 4

KbJ. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

65 50 65 50 52

10 20 61 24 49

13 43 80 66 64

9 92 79 64 64

) Rubrikkerne ere de samme som i foran trykte SSnder-

Amtets Capitelstaxt -af 5. Marts 1818. Taxten er angivet

som sat i Navneværdie. Coursen ikke angivet, men uden

Tvivl 375 : 200 efter Bekjendtgjtfrelse 1. Februar 1817.

ff
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B. Nr.

6 .

7 .

8 .

9 .

1 .

— 2 .

— 3 .

— 4 .

C. Nr. 1

~ 2 .

— 3 .

— 4 .

— 5 .

— 6 .

< — 7 .

— 8 .

D. Nr. 1 .

— 2 .

— 3 .

— 4 .

— 5 .

E. Nr. 1 . • • • •

2

3

4

P. Nr. 1 .14
— 2

— 3 . . . .

— 4

— 5

— 6 ..... .

h 7 ..... .

G. Nr. 1

— 2

— 8

— 4

5 . . . . u^
.
— 6

Mefcalverb å h\

tbldum landaurum verbur:

Rbd. Rbsk. Kb d. Rbsk. Rbsk.

6 32 76 » 61

9 3 72 24 58

5 94 71 72 57

35 H 35 * 28

26 61 35 49 28

1 54 67 48 54

43 53 72 43

H 54 67 48 54
1 55 68 72 55

» • R » »

n 46 28 72 23

l 13 1 1 »

» 11 13 72 11

1 54 n u N

3 34 o K t

R 84 1 • B

50 u i) H

14 75 88 66 71

15 27 91 66 73

13 9 78 54 63

11 25 67 54 54

11 43 68 66 55

3 94 59 66 48

4 60 69 36
' 55

»/,*

4 47 67 33 54

4 27 64 21 51

14 76 59 16 47

12 17 V » •

9 1 H •

8 27 u
w

6 54 »

8 36 1) M

» 10 » »

8 .27 1 » >

» H H

4 77 »

1 53 n

2 13 H

2 69 H

erju hundrafci og hvem alin i

1818.

10. April.

47*
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1818. > ' Eptir Litr. A . . . . 64.17 51

— B . . . . 64.36 51 V*
10. April.

-r- C . . . . 21.24 17

— D . . . . 79.4 63

— £ . . . . 65.15 52 '

— F . . . . 59.16 47 1

.

En mebalveroa summa allra landaura, skipt rneo 6,

gjdrir hbfubmeoa 1 vero allra meoal-

veroa . . . [hundi1

.] 58 Rbd. 82 sk.; [og alin] 47 sk.

J>egar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs,

ver&ur: ~

Eptir Litr. A. hver kyr . . . [som anfort 5. Marts] • • •

" 6 saubir ^révetra og eldri å somu ti'b

(o: i fardbgum); . .

.' 8 ær geldar å haust;

eba J)å
12 ær mylkar. Pulshestur 4 til

.
- 10 vetra eins ....

Eptir Litr. B . . [som anfort 5. Marts].

— G ... 120 por sj6vetlmga ...

— D . . . [som anfort 5. Marts].

— E . . . 1 lunna, eba 120 pottar lysis, hdr.

— F . . . [som anfort 5. Marts].

Islands vestur-amts contoiri og Myra syslu pr6fasts-

dæmi {>ann 10. Aprilis 1818.

St. Stephensen. P. Petursson.

il Aprii. Bekjendtgj oreise ang. Medicinal-Taxten i Dan-

mark. Khavn den 11. April 1818 \ — Medici-

naltaxten paa Latin og Dansk: uCatalogus et pretium medi-

camentorum, quæ pharmacopolæ in Dania venalia habere

tenentur; — Taxt, hvorefter Apothekerne i Danmark skulle

falholde de i samme anforte Medicamenter, — udgiven af det

kongelige medicinsk-chirurgiske Sundheds-Collegium i Kjdben-

havn", med forudskikket Bekjendtgjbrelse fra Sundheds-Col-

legium, dat. 11. April 1818, om at den, iftilge kgl. Resol. 12.

- — *
i a jt _iu

'} jevnf. Canc. Skriv, af 1. Septbr. 1818 og Canc. Plak.

"8. Okttnv s. A., samt Canc. Skriv. 27. Mai 1820.
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Febr. 1817 samt 4. Marts lél8, „gjeldér fra den Dag den paa 1818.

ethvert Sted i Riget bliver udleveret og publiceret og indtil n. April,

videre" — er bekjendtgjort ved Landsoverretten i Island den
k

'

6. Juli 1818, samt i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1818. —
Original-Aftryk hos Schultz. 42 Sider. 4to

. Rubr. hos Schou '

XVIII, 64. Fogtm. (Algreen-Ussingj VIL 7, 1. H., S. 70—71.
Colleg. Tid. 1818, S. 377—388 (Motiver for Taxtens pestem-

melser). — Islarfldsk: Rubr. i Klausturp6st. 1818, S. 147.

Acetum aromatieum, Kryder-Edike .... 2 Lod 12 Sk. . ^

— rosarum, Rosen-Edike — 21 —
— rubi idæi, Hindbær-Edike .... — 12 —
— saturninum, Bly-Edike ...... — 18 —
— — concentratum, Bly-Extract — 7(j —
— sqvilliticum, Strandlog-Edike ... — 12 —
— Vini, Viin-Edike — 6 —
— — concentratum, concentrert

Viin-Edike — (30 —
— — destillatum, destillert Viin-

Edike — 8 —
Acidum benzoicum, Benzoe-Syre ... 1 Qvint. 107 —
— muriaticum, Salt-Syre 2 Lod 21 —
— x — oxydatum, oversyret

Salt-Syre . — 34 —
nitricum concentratum, rygende

Salpeler-Syre — 43

— tenue, fortyndet Salpe-

ter-Syre, Skedevand . . — 27

phosphoricum, Phosphor-Syre, 1 Qvint 11

succinicum, Bernsteen-Syre ... — 148

sulphuricum concentratum, stærk

Svovl-Syre 2 Lod 19

— rectificatum, renset

stærk Svovl-Syre . < — 28

— dilutum, renset for-

tyndet Svovl-Syre . . — 4

— venale, almindelig

Svovl- Syre, Vilriol-

. Obe — 9

— i
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1818. Acidum tartaricum, Viinsteen-Syre . . . . 2 Lod 80 Sk.

II. April. Aerugo, Spanskgront — 23 —
Aether aceticus, Edike-Naphta — 315 —
J-r i — —

. .... 1 Qvint. 39 —
— phosphoratus, Phosphor-Naphta . 2 Lod 154 —
— — — 1 Qvint. 20 —

.
— sulphuricus, Naphta-Draaber . . 2 Lod 131 —
— — — . . 1 Qvint. 18 —

Agaricus chirurgorum, præparert Ege-

Svamp ...... 2 Lod 14 —
— ' — pulveratus, Pulver

af Ege-Svamp . „ — 40 —
Aloe caballina, Heste-Aloe — 7 —
— succotrina, Glands-Aloe — 27 —
— — pulverata, Pulver af Glands-

Aloe — 39 —
Alumen crudum, Alun — 4 —
— — pulveratum, Pulver afAlun — 10 —
— ustum, brændt Alun — 20 —,

s Ammonium carbonicum, flygtig Ludsalt,

kulsuurt Ammonium — 53 —
— — pyro-oleosum, stin-

kende kulsuurt Am-

monium, Hjortetak-

salt — 55 —
— muriaticum, saltsuurt Ammo-

nium, Salmiak — 27 —
— — depuratum pulveratum,

Pulver af renset Salmiak — 45 —
— — martialum, jernholdig Sal-

miak 1 Qvint. 9 —
Amygdalæ amaræ, bittre Mandler .... 2 Lod 18 —

— dulces, sode Mandler ..... — 18 —
Amylum, Stivelse, Kraftmeel — 7 —
Aqva anisi, destilleret Anis-Vand — 3 —
— anthos composita — 34 —
— calcariæ ustæ, Kalk-Vand — 1 —

s.
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Aqva carbonata, kulsuurt Vand 2 Lod 4 Sk. 1818.

— carmelitana, Karmelilter-Vand ... — 32 — 11. April.

— cerasorum, Kirsebær-Vand — 3 —
— cinnamomi simplex, Kaneel-Vand . . — 10 —
— * vinosa, viingeislholdig Ka-

neel-Vand — 15 —
— destillata simplex, destilleri Vand . — IVa —
— florum Naphæ, destillert Vand af

Pomerants-Blomster — 26 —
— foeniculi, Fennikel-Vand -. .

— 4 —
—* kaiina carbonata, kaliholdig kulsuurt

Vand — 5 —
— Laurocerasi -r- 30 —
— Melissæ, Melisse-Vand — 3 —
— Menthæ crispæ, Krusemynte-Vand . — 3 —
— — piperitæ, Pebermynte-Vand — 3 —
— petroselini, Persille-Vand — 4 —
— rosarum, Rosen-Vand — .4 —
— rubi idæi, Hindbær-Vand — 3 —
— sambuci, Vand af Hyldeblomster . .

— 2 —
— saturnina, Bly-Vand — 2 —
— sulphuratoiacidula, Viinprbve-Vand . — 7 —

Argentum foliatum, Bladsolv ........ Nr. 1 5 —
' — nitricum fusum, Helvedes-Steen,

smeltet salpetersuurt Solv . 1 Qvint. 115 —
Arsenicum album, hvid Arsenik, Rottekrudt, 2 Lod 7 -

—

— — pulveratum, Arsenik-Pul-

ver, Rottekrudt-Pulver . . — 9 —
Asa foetida, Dyvelsdræk — 53 —

— . pulverata, Pulver af Dyvels-

dræk \ — 78 —
Asphaltum, Jodebeeg, Jordbeeg, Asphait. — 29 —
Axungia porci, Svinefedt — 9 —
Baccæ juniperi, Enebær — 2 —
—

.
— contusæ, knuset Enebær — 5 —

— lauri, Laurbær — 7 —
— — pulveratæ, Pulver af Laurbær — 20 —

t

v / ^

« i

** ^ <" ' * t *
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1818. Baccæ oxycoccos, Tranebær 2- Lod 12 Sk.

11. April. — rhamni, Korsbær — 35 —
— sambuci, Hyldebær — 4 —

Balsamum cephalicum /. . . — 26 —•

— - copaivæ, Gopaiv-Balsom .... — 28 —
— peruviaourn, Peru-Balsom . . 1 Qvint. 25 —

•s, — saponaceum, Sæbe-Balsom. . . 2 Lod 28 —
— sulphuris simplex, Svovl-Balsora — 20 —
— — therebinthinalum, terpen-

tinholdig Svovl-Balsom . . — lo" —
— »— anisatum, anisholdig Svovl-

Balsom 1 Qvint. 46 —
— therebinthinatum, Terpentin-Salve,

Digestiv-Salve 2 Lod 18 —
— universale, Universal-Balsom . . — 25 —
—

" vitæ exlernum, Livs-Balsom til

udvortes Brug — 23 —
— — Hoffnianni, Hoffmanns Livs-

Balsom ...... — 60 —
Baryta muriatica, saltsuur Tungjord . . 1 Qvint. 36 —
Benzoe, Benzoe 2 Lod 68 —
Bismuthum, Vismut % . — 23 —
Bolus armena, armenisk Bolus — 7 —
—

.
— pulverata, Pulver af arme-

nisk Bolus — 13 —
Bovista, Ulvefiis — 14 —
Butyrum majoranæ, Merian-Smbr — 23 —
Gacao, Gacao-Bbnner — 15 —

, Calcaria sulphurata, Kalk-Svovl-Lever. . .
-— 21 —

Calx viva, brændt Kalk, ulæsket Kalk . . —
, 1 —

Gamphora raffinata, renset Gampher ... — 48
;

—
— — pulverata, Pulver af

renset Campher ... — 85 —
Canella alba, hvid Kaneel . .

— 171 —
— — pulverata, Pulver af hvid Kaneel — 220 —

. Gantharides, spanske Fluer — 69 —
; - — pulveratæ, spansk Flue-Pulver — 119 —
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Garbo præparatus, præparert Kul -Pulver 2 Lod 3 Sk. 1818.

— spongiæ, Kul af Vaskesvamp . . lQjrint. 61 — 11. April.

Gardamomi minores, Cardemommer . . . 2 Lod 69 —
— — pulverati, Gardemora-

Pulver — 94 —
Caryophylli aromaticæ, -Nelliker, Kryder-

Nelliker — 64 —
' — - — pulverati, Pulver af Kry-

der-Nelliker — 89 —
Gassia fistula, Cassia — 7 —
Castoreum anglicum, engelsk Bævergeel 1 Qvint. 57 —

— — pulveratum, Pulver af

engelsk Bævergeel . . — 69 —
— russicum, russisk Bævergeel . — 533 —

„ — — pulveratum, Pulver af

russisk Bævergeel 1 Serup. 228 —
— —

'
— — lGran 12 —

Gera ad labia, Læbe-Pomade 1 Qvint. 10 —
— alba, hvidt Vox 2 Lod 36 —
— flava, guult Vox — 27 —
— viridis, grbnt Vox . . . — 22 —

Ceratum saturni, Bly-Gerat ........ — 25 —
Gerussa anglica, engelsk Blyhvidt — 5 —
— — pulverata, Blyhvidts-Pulver — 8V2 —

Clavelli Cinnamomi, Kaneelfroe, Kaneel-

knopper — 53 —
—

= — pulverati, Pulver af

Kaneelfroe — 78 —
Coccinelia,' Carmosinornt 1 Qvint. 64 —
Colophonium, Kolofonium, bruun Harpix . 2 Lod 4 -—

Goni lupuli, Humleknopper — 14 —
Gonserva rosarum, Rosen-Conserve .... — 15 —
Conm Gervi rasum^ raspet Hjortetakke . . — 5 —
— — ustum, brændt Hjortetakke. . — 7 —

Goncbæ præparatæ, præparerte Østers-

skaller ....... — 12 —
Cortex Angusturæ, Angustura-Bark . . . . — 12 —

f
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]

\

1818. Cortex Angusturæ pulveratus, Pulver af
I r

11. April. Angustura-Bark % 'V\ \ 2 Lod 02 Sk. s

— aurantiorum, Pomerantsskaller ... — 7 —
—

:
— concisus, skaaren Pome- -

rantsskal — t3 —
—

. — curasaviensis — 23

— — — concisus . . . _ — 29 —
— belulæ, Birke-Bark — 7' —
— caribæus, caraibisk China-Bark . . — 120 — ,

— — pulveratus, Pulver af ca-

' raibisk China . . — 170 —
— — — — 1 Qvint. 25 — ,

— Cascarillæ, Kaskarille-Bark 2 Lod 14 —
— — pulveratus, Pulver af Ka-

skarille-Bark — 39 —
— Cinnamomi, Kaneel-Bark ..... 1 Qvint. 25 —
— — ' concisus, knusetKaneel-

Bark — 26 —
— — pulveratus, Pulver af

Kaneel-Bark ...... — 31 —
— Citri, Citronskal . , 2 Lod 9 —
— — concisus, skaaren Citronskal — 15 —
— fraxini, Ask-Bark — 9 —
— — concisus, skaaren Ask-Bark — 15 —
— Geoffroyæ jarnaicensis, jamaikansk

Ormebark ... — 58 —
—

- — — concisus, skaaren

jamaik. Ormebark — 70 —
— — — pulveratus, Pul-

ver afjamaikansk

Ormebark . . 1 Qvint. 10 —
— — surinamensis, surinamsk

Ormebark 2 Lod 43 —
— — — concisuss, skaaren su- i

rinamsk Ormebark. . — 55 —
|— — — pulveratus, Pulver af f

surinamsk Ormebark 1 Qv. 14 —
— granatorum, Granatæbleskal .... 2 Lod 9 —
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Corlex granatorum concisus, skaaren Gra- *
1 8 i 8.

natæbleskal . . 2 Lod lo Sk. 11. April.

— guajaci, Pokkenholt-Bark — 7 —
— — pulveratus, Pulver af Pok-

kenholt-Bark — 20 —
— hippocastani, Heste -Kastanie -Bark — 10 —
— — concisus, skaaren Heste-

Kastanie-Bark — 16 —
— — pulveratus, Pulver af Heste-

Kastanie-Bark — 35 —

-

— viridis nucum juglandis, grdnne Val-

nbdskaller .... — 12 —
i

— — — — concisus, skaarne

grdnne Valnb'd-

skaller . — 19 —
— Mezerei, Pebertræ -Bark, Kjelder-

I hals-Bark — 20 —
\

— — concisus, skaaren Peber-

træ-Bark — 26 —
— peruvianus, Kinabark — 82 —
— Mr- contusus, knuset Kinabark — 94 —
— — pulveratus, Pulver af Kinabark — 105 —
— — subtilissime, fineste Pulver

|
af Kinabark lQvint. 20 —

I
% — * — flavus regius, guul Kinabark,

i

- Konge-Kinabark 2 Lod 34

— — — contusus, knuset

Konge -Kinabark . — 59 —
[

— — — pulveratus, Pulver

af Konge Kinabark — 81 —

-

— — — pulveratus subtilis-

* sime, fineste Pulver

af Konge-Kinabark 1 Qv. 16 —
— — ruber, rod Kinabark . . . .2Lodl28 —
— — — contusus, knuset rod

i Kinabark ....... — 153 —
— — — pulveratus, Pulver af

r8d Kinabark .... 1 Qvint. 28 —
/

9
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1818. Cortex quercus. Egebark 2 Lod 3 Sk

11. April. — — contusus, knuset Egebark — 9 —
~* — — pulveratus, Pulver af Ege-

bark — 15 —
— salicis, Pilebark — 7 —
— — contusus, knuset Pilebark . . — 13 —

- — — pulveratus, Pulver af Pilebark — 32 —
— sambuci, Hyldebark . — 7 —

- — — concisus, skaaren Hyldebark — 13 —
. — simarubæ, Simarubebark — 23 —
— — pulveratus, Pulver af Sima-

rubebark . . . — 73 —
— switeniæ mabagoni, Mahagonietræ-

bark . * — 19 —
-— — — pulveratus, Pulver

afMahagonielræbark — 31 —
— Ulmi concisus, knuset Almbark . . — 7 —

•
*

• % f s *— — pulveratus, Pulver af Almbark — 20 —
Creta alba præparata, renset og præpa-

rert Kridepulv^r ... — 5 —
Crocus, Safran . . . . 1 Qv. 160 —
— concisus, skaaren Safran — 163 —
— pulveratus, Pulver af Safran. ... — 210 —

Cubebæ, Cubeber 2 Lod 52 —
— pulveratæ, Pulver af Cubeber ... — 70 —

Cuprum sulphuricum' crystallisatum, svovl-

suurt Kobber, Kobber-

vitriol — 12 —
Cynosbatæ, Hyben — 12 —
Decoctum Chinæ simplex 1

. . . . — 12 —
— — acidum. ........ ^ — 13 —

Electuarium aperiehs, Laxeer-Latværge . .
— 27 —

— mundificans — 30 —
— theriaca — 43 —

Elæosaccharum anisi, Anissukker ..... — 24 —
—

. cinnamomi, Kaneelsukker . . .
— 76 —

— citri. Citronsukker — 24 —
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Elæosaccharum foeniculi, Fennikelsukker 2 Lod 24 Sk. 1818.

— menthæ piperitæ, Peber- H- April.

myntesukker ... — 31 —
Elixir acidum, svovlsuur Elixir — 37 —
— aromatico acidum, krydret svovlsuur

Elixir . . — 38 —
— balsamicum stomachicuin Hoffmanni.

Mave-Elixir — 29 —
— paregoricum londinense, beroligende

Elixir — 32 —
— pectorale, Bryst-Elixir — 33 —

Empiastrum adhæsivum anglicanum, en-

gelsk Taftplaster Nr. 1 43 —
— "de ammoniaco, Ammoniak-

plaster % 2 Lod 75 —
• — — cum Assa foetida, Am-

moniakplaster med Dy-

velsdræk . . — 43 —
' — cantliaridum ordiuarium, al-

-

mindelig spansk Flue-

plaster — 47 —
— — perpetuum, vedholdende

spansk Flueplaster . . . — 48 —
— cerussæ, Blyhvidtplaster . . . — 17 —
— cicutæ virosæ, Vandpastinak-

plaster 25 —
— commune, Sblverglodplaster — 16 —
— conii maculati, Skarntyde-

plaster. — 25 —
— de Euphorbio, Gigtpiaster . . — 12 —
— foetidum, Dyvelsdrækplaster — 55 —
— gummosum, Gummiplaster . .

— 41 —
— hydrargyri, Qviksblvplaster,

Merkurialpiaster — 22 —
— . hyosciami, Bulmeurtplaster . — 22 —
— de lapide Galaminari, Gal-

meyeplaster — 21 —
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1818. Emplastrum melilothi, Melotenplaster . . . 2 Lod 18 Sk.

11. April. - — minii camphoralum, Ntirnber-

gerplasler . :k * . . . — 18 —
— saponatum, Sæbeplaster, Mi-

rakelplaster — 23 —
— sticticum," Beegplaster, Heft-

,

plaster — 16 —
Essentia Absinthii, Malurl-Essents — 36 —
— amara, bittre Draaber — 16 —
— aromatica, Kryder-Essents — 39 —
— assæ foetidæ, Dyvelsdræk- Essents — 41 —
— benzoes, Benzoedraaber — 44 —
—

" cantbaridum, spansk Flue- Essenis — 32 —
— cascarillæ, Kaskarille-Essents .... — 36 —
— castorei canadensis, Bævergeel-Es-

sents . . . .' . — 120 —
— — — — lQvint. 15 —
— — — ætherea, flygtig Bæ-

vergeel- Essents . . — 31 —
— — sibirici — 110 —
— — ætherea — 116 —
— centaurei minoris, Tusindgylden-

Essents . 2 Lod 38 —
— cinnamomi, Kaneel-Essents — 44 —
~ corticis peruviani cbmposita, bitter

Konge-Kina-Essents . — 23 —
— — — simplex, almindelig

Konge-Kina-Essents . — 45 —
— corticum aurantiorum, Pomerants-

Essents — 44 —
'— — citri, Citronskal Essents . — 44 —
— gei urbani, Nellikerod-Essents . . — 35 —
— gentianæ, Entsian-Essents ..... — 34 —
>— myrrhæ, Myrrhe-Essents — 45 —
•— pimpinellæ, Pimpinel-Essents . ... — 36 —
— quassiæ, Quassie-Essents ...... — 34 —
— squillæ, Strandlog-Essents — 26 —

»
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Essentia'trifolii, Bukkeblade-fessents . . . 2 Lod 35 Sk. 1818.

— valerianæ simplex, almindelig Bal- 11- April.

drian-Essents — 35 —
—

t

— ammoniala, flygtig Baldrian-

Essents — 44 —
— vincetoxici, Svaleurt-Essents .... — 34 «

—

Euphorbium, Euphorbium-Gummi '— 21 —
— pulveratum, Pulver af Euphor-

bium-Gummi . . . . — 40 —
Exlraclum absintbii, Malurt-Extract . . . IQvint. 12 —
— aconili, Stormhat-Extract — 29 —
— Aloe, Aloe-Extract — 12 —
— belladonnæ, Natskade-Extract ... — 20 —
— -cardui benedicti, Kornbendikt-Ex-

tract . — 19 —
— cascarillæ, Kaskarill-Extract .... — 26 —

9— centaurii minoris, Tusindgylden-

Exlract — 14 —
— chamomillæ vulgaris, Kamille-Extr. — 13 —
— chelidonii, Svaleurl-Exlract — 36"—
— cicutæ virosæ, Vandpastinak -Extr. — 20 —
— columbo — 26 —
— conii maculati, Skarntyde-Extract . — 20 —
— corticis geoffroyæ, Ormebark-Extr. — 94 —
— — peruviani fusci, bruun Kina-

bark-Extract —
* 76 —

— — — regiæ, Konge - Kina-

bark-Extract — 62 —

-

— — aurantiorum, Pomerants-Ex-

tract — 20 —
— daturæ stramonii, Galurt-Extract .

— 36 —
— fumariæ, Jordrbg-Extract

. ...... — 15 —
— gentianæ, Entsian-Extract — 10 —
— graminis liquidum, Quækrod-Extract 2 Lod 41 —
— hellebori, Nyserod-Extr.act .... lQvinl.23 —
— hippocastani, Hestekastanie-Extract — 31 —
— hyoscyami, Bulmeurt-Extract . ... — 19 —
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\ 81 8. Extractum ligni guajaci, Pokkenholt-Exlract 1 Qvint. 46 Sk.

11. April. — — quassiæ, Quassie-Extract . . — 44 —
— marubii, Marru-Extract — 16 —
— millefolii, Rdllike-Extract — 12 —
— nucum juglandis, grbn Valnodskal-

Extract — 20 —
— opii, Valmue-Extract — 68 —
— — - '— ....... 1 Gran 17a—
— rhei simplex, Rhabarber-Exlract 1 Qvint. 126 —
— — . compositum, sammensat Rha-

barber-Exlract — 04 —
— taraxaci liqvidum, Lovetand-Exlract 2 Lod 33 —
— trifolii, Rukkeblade-Extract . . . . 1 Qvint 12 —
— * valerianæ, Raldrian-Extract .... — 22 —

Fabæ pichurim, Pichurimbbnner 2 Lod 50 —
— — • pulveratæ, Pulver af Pi-

churimbouner — 100 —
Fel bovinum inspissalum, indkogt Oxegalle — 61 —
Ferrum muriaticum siccum, tort sallsuurt

Jern 1 Qvint. 45 —
— oxydatum fuscum, Jernsafran ... — 12 —
— pulveratum, Jernpulver . i ..... 2 Lod 50 —
— sulphuricum ordinarium, almindelig

Jernvitriol, almindelig svovl-

suurt Jern — 4 —
— — depuratum chrystallisatum,

renset og chrystalliseretsvovl-

^suurtJern r. — 12 —
Flores acaciæ, Slaatornblomsler — 27 —
— arnicæ montanæ, Volverleyblomster — 14 —
— — — concisæ, skaaren Vol-

verleyblomster .... — 20 —
— aurantiorum cum sale, Pomerants-

blomster — 37 —
— chammomillæ romanæ, romerske

Kamilleblomster. — 18 —

^

— — — concisæ, skaaren

rom. Kamillebl. . — 24 —

- \

*
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Flores chammomillæ vulgaris, Kamillebl. 2 Lod 5 Sk. 1818.

— — — concisæ. skaarne 11. April

Kamilleblomster — 12 —
— flammulæ jovis, Brændeurtblomster — 5

— hyperici, Perikumblomster — 7 —
— — concisæ, skaarne Perikum-

blomster — 13 —
— lavendulæ, Lavendler, Lavendel-

blomster — 14 —
— macis, Muskatblommer — 117 —
— — pulveratæ, Pulver af Muskat-

blomme ' .... 1 Qvint. 46 —
— papaveris rhoeados, Kornrose, Korn-

toslblomst 2 Lod 36 —
— — — concisæ, skaarne

Kornroser — 42 —
— rosarum cum Sale, saltede Roser .

—: 7 —
— — rubrarum, Edikeroser ... — 59 —
— — concisæ, skaarne Edikeroser — 65 —
— rosmarini, Rosmarinblomster ... — 27 —
— sambuci, Hyldeblomster — 5 —
— — concisæ, skaarne Hyldebl. . — .12 —

~ — tanaceti, Reinfanblomster — 7 —
— — pulveratæ, Pulver af Reinfan-

blomster . .
' — 13 —

— tiliæ, Lindetræblomster — 4 —
— — Verbasci, Kongelysblomster . — 21 —
— — — concisæ, skaarne Kon-

gelysblomster ..... — 34 —
Folia aurantiorum, Pomerantsblade . t .. . — 18 —
— — concisa, skaarne Pome-

rantsblade .- . . — 24 —
— lauri, Laurbærblade — 9 —
— laurocerasi, laurbærbladet Kirsebær-

træblade _ . . . . — 37 —
— quercus, Egeblade — 4 —

Vil. li. 48

»

1\

.
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4818. Folia ribium nigrorum, Solbærblade . . . 2 Lod 5 £

11. April. — rosmarini sylvestris, vild Rosmarin-

blade, Postblade . . — 5 -

— — — concisæ, skaarne vild

Rosmarinblade ... — 12 -
t— sennæ, Sennesblade — 36 -

— — concisæ, skaarne Sennesblade — 48 -

— — pulveratæ, Pulver afSennesblade — 60 -

— tabaci, Tobaksblade — 21-
— — pulverati, Pulver af Tobaksbl. — 34 -

Galbanum, Galbanum — 53 -

— depuratum, renset Galbanum . . — 78 -

Gallæ, Galæbler . — 27 -

— pulveratæ, Pulver af Galæbler. . . — 52 -

Gelatina liqviritiæ, Brystliim — 20 -

Glandulæ quercus, Agern — 8-
s— — toslæ, brændt Agern . . — 11 -

Globuli tartari marliati, Staalkugler .... — 28 -

Gummi ammoniacum, Ammoniak-Gummi . — 25 -

— — depuratum, renset Ammo-

niak-Gummi — 50 -

— arabicum, arabisk Gummi — 25 -

— — pulveratum, Pulver afarabisk

Gummi — 50 -

— bdellium, Bdellium-Gummi — 36 -

— elemi, Elemi — 73

— guajaci, Guajac-Gummi — .41 -

— — pulveratum, Pulver af Gua-

jac-Gummi, . . — 78 -

— gultæ, Gummigut — 69 -

— pulveratum, Pulver af Gum-

migut .............. — 107 -

— kino .......... v .... . — 60 -

—
' — pulveratum t

— 98 -

— Jaccæ in baculis, Gummilak. ... — 12 -

— — in granis, Kornlak, Kornlak-

Gummi — 12-
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Gummi laccæ in tabulis, Schellak .... 2 Lod 30 Sk. 1818. ,

— mastichis, Mastix — 39 — 11. April.
. ^^^^^— — in granis, kornet Mastix . .

— 48 — ^-^^

— — pulveratum, Mastixpulver. . — 64 —
— myrrhæ, Myrrhe . . . . — 73 —
— — conlusum, knuset Myrrhe . . — 85 —
— — pulveratum, Myrrhepulver .

— 125 —
— Olibani. Virak — 27 —
— — pulveratum, Pulver af Virak — 5:2 —
— sagapenum, Sagapen-Gummi. ... — 39 —
—

- — pulveratum, Pulver af Sa-

gapen-Gummi — 89 —
— sandaracb, Enebær-Gummi .... — 41 —
— — pulveratum, Pulver af Ene-

bær-Gummi — - GO —
— sanguis draconis, Drageblod . . . • - 92 —
— — — pulveratum, Pulveraf

Drageblod.Gummi. . — 142 —
— tagamahacæ, Hak og Tak — 30 —
— — pulveratum, Pulver af Hak

og Tak ' — 80 — -

— tragacanthæ albæ, Tragant .... — 105 —
— — -=r pulveratum, Pul-

ver af Tragant . — 155 —
— — communis — 68 —

Helminthocorlum, Strandmos — 2l) —
Herba abrotani, Abrod — 14 —
— — concisa, skaaren Abrod . . — 20 —
— absinthiir Malurt — .8 —
— — concisa, skaaren Malurt ... — 11 —
— — pulverata, Malurtpulver ... — 20 —
— acetosellæ, Skovsyre, Suurklcjver. . — 14 —
— aconiti, Stormhaturt — 20 —
— — concisa, skaaren Stormhaturt — 26 — ,

— Altheæ, Alihee — 9 —
— — concisa, skaaren Altheeurt . — 12 —
— anagallid'is, Rddarveurt — 9 —

s

48*
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1818. Herba anagallidis concisa, skaaren Red-

Il. April. farveurt 2 Lod 15 Sk.

" — aqvifolii, Christtornblade, Maretorn-

bla'de — 7 —
— arnicæ, Volverley, Guldblomme . . — 9 —
— asari, Hesselurt — 11 —
— beccabungæ recens, Lemmikeurt. . — 3 —

1 — belladonnæ, Natskadeurt — 14 —
— — concisa, skaaren Natskadeurt — 20 —

% — — pulverata, Pulver af — — 27 —
•— cardaminæ, Engekasse — 7 —
-T- carduibenedicti,Kombendikt, Knopurt — 11 —
— — — concisa, skaaren Korn-

bendikturt — 17

— centaurii minoris, Tusindgyldenurt . — W —
— — — concisa, skaaren Tu-

sindgyldenurt ... — 17 —
— chaerefolii recens, Korvel — 3 —

* — chelidonii, Svaleurt ......... — 11 —
— cicutæ aqvaticæ, Vandpastinakurt . .

— 11 —
— — — concisa, skaaren Vand-

pastinakurt — 17 —
— — terrestris (conii maculati), Skarn-

s N tydeurt . . — 11 -

— — — concisa, skaaren Skarn-

v tydeurt — 17 —
— — — pulverata, Pulver af Skarn-

tydeurt — 23 —
, — cochleariæ recens, frisk Cokleare . . — 3 —
— daturæ stramonii, Galurt, Pigæbleurt — 11 —
— digitalis purpureæ, Fingerbolleurt . — 12 —

' — — — concisa, skaaren Fin-

gerbolleurt ...... — 21 —
— — — pulverata, Fulver af

Fingerbolleurt .... — 25 —
— farfaræ, Hestehovurt, Fdllefodurt . . — 4 —
— — concisa, skaaren Hestehovurt. . — 6 —

i



/
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Herba flammulæ jovis, Brændeurt ..... 2 Lod

— fumariæ, Jordrcigurt —
-— —7- concisa, skaaren Jordrogurt. —
— gratiolæ, Gudsnaadeurt —
— — copcisa, skaaren Gudsnaadeurt —
— hvosciami, Bulmeurt —
— — concisa, skaaren Bulmeurt. .

—
— — pulverala, Pulver af — —
— hyssopi, Isop —
— — concisa, skaaren Isop .... —
— — pulverala, Pulver af Isop . .

—
— majoranæ, Merian —
— — concisa, skaaren Merian ... —
— malvæ, smaa Katoslurt —
— concisa, skaaren smaa Katosturt . .

—
— marubii, Marruurt —
— — concisa, skaaren Marruurt. .

—
— matricariæ, Matremurt —
— — concisa, skaaren Matremurt . —
— melilothi, Melotenurt —
— — concisa, skaaren Melotenurt .

—
—, — pulvera ta, Pulver af — —
— melissæ citratæ, Citron-Melisseurt .

—
— — concisa, skaaren — —
— menthæ crispæ, Krusemynte . . .

—
— — — * concisa, skaaren Kruse-

mynte .......... —
— — piperitæ, Pebermynte .... —
— — — concisa, skaaren Peber-

mynte . . . - —
— millefolii, Roliike — .

—. — concisa, skaaren Roliike . .
—

— nasturtii recens, Vandkarse —
— origani vulgaris, vild Merian .... —
— polygalæ amaræ, Korsblomster ... —
— pulsatillæ, sort Kobjeldeurt ..... —
— rosmarini, Rosmarin —

757

5 Sk.

5 —
12 —
16 —
22 -

i

4 —
10 —
16 —
7 —

13 —
20 —
11 —
17 -
4 —
7 —
5 —
12 —
7 —

13 —
9 —
15 —
21 —
14 —
20 —
11 —

17 —
16 —

22 —
5 —
8 —
3 —
9 —
16 —
7 —
5 —

1818.

11. April,

w



758 Medicinal - Taxt for Danmark.

4818. Herba rutæ, Rudeurt ". 2 Lod 14 Sk.

11. April. — — concisa, skaaren Rudeurt . . — 20 —
— sabinæ, Blade af Sevenbom .... — '12 —
— — concisa, skaarne Blade af Se-

venbom — 19 —
— — pulverata, Pulver af Seven-

i
bomblade/ — 25 —

— salviæ, Salvieblåde . . .< — 11 —
— — concisa, skaarne Salvieblade — 17 —
— scordii, Lomirt — 14 —
— — concisa, skaaren Logurt ... — 20 —
— serpilli, vild Thimian — 5 —
— — concisa, skaaren vild Thimian — 12 —
— solani, Svineurt, Sovbærurt — 4 —
— — concisa, skaaren Svineurt . . — 10 —
— Spigeliæ anthelminticæ, amerikansk

Ormeurt — 51 —
— — — pulverata, Pulver af

amerikansk Ormeurt — 113 —
— — marilandicæ, marilandsk Or-

> ' meurt — 51 —
— — — pulverata, Pulver af

/ ^ marilandsk Ormeurt — 113 —
— thymi, Havetimian — 7 —
— — concisa, skaaren Havetimian — 13 —
— trifolii, Bukkeblade — 3 —
— — concisa, skaarne Bukkeblade — 5 —
—

: uvæ ursi, Meelbærurt — 12;

—

— — concisa, skaarén Meelbærurt — 19 —
— veronicæ, Ærenpriis — 5 —
— — concisa, skaaren Ærenpriis . — 12 —
— violæ tricoloris, Stedmodersurt ... — 11 —
— — — concisa, skaaren Sted-

modersurt — 17 —
— — — pulverata, Pulver af

Stedmodersurt .... — 23 —
Hydrargyrum, s. Mercurius vivus, Qviksblv — 36 —
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Hydrargyrum muriaticum corrosivum, æt- 4818,

sende saltsuurt Qvik- 11. April.

solv-Sublimat .... 2 Lod 60 Sk.

— — mite, mild saltsuurt

Qviksblv, forsbdet

Qviksblv lQvint. 19 —
— — mite preparatum, Pul-

ver af mild saltsuurt
i

Qviks., forsbdet Qviks. — 25 —
— — præcipilatum, hvidt

saltsuurt Qviksblv- •

Oxid . . .
< ^— 48 —

.— nitricum, salpetersuurt Qviksblv — 19 —
— oxydalum rub rum, rbdt Qviksblv-

Oxid, rbdt Præcipitat . . 2 Lod 72 —
— — nigrum, sort Qviksblv-Oxid 1 Qv. 107 —
— sulphuråto stibiatum, Svovlspids-

glands- Qviksblv, Spids-

glands-Mohr 2 Lod 34 —
— nigrum, sort svovlet Qvik-

sblv, Qviksblv-Mohr, mine-

ralsk Mohr . . — 27 —
lchtbyocolla, Husblas — 149 —
Infusum sennæ compositum, Laxeerdrik

med Manna, Viener-Laxeerdrik . — 10 —
Kali aceticum, edikesuurt Kali, edikesuurt

Potaske. . . lQvint.27 —
— carbonicum crudum, raa Potaske,

urenset Potaske 2 Lod 5 —
— — depuratum, renset kulsuurt Pot-

aske, renset kulsuurt Kali . . — 13 —
— causticum siccum, tort ætsende Kali,

Ætskali lQvint.12 —
•— nitricum depuratum^ renset Salpeter 2 Lod 15 —
— — — pulveratum, Pulveraf

renset Salpeter . . — 21 —
— sulphuratum, Svovlkali, Svovllever . . — 24 —



/
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1818. Kali sulphurato stibiatum, spidsglandshol-

11. April. dig Svovllever 2 Lod 42 Sk.

— sulphuricum, svovlsuurt Kali ..... — 14 —
— — pulveratum, Pulver af svovl-

suurt Kali — 20 —
— tartaricum, viinsteensuurt Kali .... — 38 —

Lapis Galaminaris, Galmeyesleen — 5 —
— — præparatus, præparert Gal-

meyesteen — 14 —
— cancrorum, Krebsstene — 24 —
— — præparati, præparerte Krebs-

stene — 49 —
Lichen islandicus, islandsk Mos — 7 —
— — concisum, skaaren isl. Mos — 13 —
— — pulveratum, Pulver af — * — 32 —

Lignumcampescanum rasum, raspet Cam-

pesketræ — 12 —
— guajaci rasum, raspet Guajactræ,

raspet Pokkenholt — 2 —
— juniperi rasum

;
raspet Enebærtræ — 7 —

— quassiæ, vestindisk Bittertræ ... — 7 —
— •— concisum, skaaren vestindisk

• Bittertræ . — 20 —
— — pulveratum, Pulver af vest-

indisk Bilterlræ — 57 —
— sassafras, Sassafras — 11 —
— — concisum, skaaren Sassafras — 14 —
— suiteniæ mahagoni, Mabagonietræ . — 12 —
— — , — pulveratum, Pulver

af Mahagonietræ . . — 31 —
Linimentum ammoniatum, flygtig Smorelse,

flygtig Liniment .... — x 17 —
— — camphoratum, flygtig

Kamphersmbrelse, flyg-

tig Kampherolie . . . . — 21 —
Liquamen myrrhæ, Myrrhe-Honning .... — 76 —
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Liqvor Ammonii acetici, edikesure'Ammo- v 1818.

niakdraaber, Minders- U. April.

Spiritus _ . 2 Lod 15 Sk.

'— — carboniciaqvosus, kulsure

Ammoniakdraaber — 17 —
— .— causticus, ætsende flyg-

tige Ammoniakdraaber . — 33 —
— — PYro °le °si, stinkende Am-

moniakdraaber, Hjortetak-

Spiritus — 18 —
— — succinici, ravsuur Ammo-

niak-Draaber 1 Qvint. 12 —
— — vinosus, viingeislholdig

Ammoniak-Draaber. . . . 2 Lod 29 —
— hydrargyri nitrici, salpetersuurt

Qviksolv-Oplosning, Bellosts Æts-

draaber 1 Qvint. 6
'r~

— kali acetici, flydende edikesuurt Kali 2 Lod 86 —
— — carbonici, flydende kulsuurtKali — ti —
— saponis ^tibiati * . . .

—
- 04 —

— stibii muriatici, flydende saltsuurt

Spidsglandsoxid, Rustolie . . . 1 Qvint. 17 —
— stypticus loffii, Lofts Jerndraaber . — 18 —

Lythargyrium, Sblverglod 2 Lod 4 —
i — pulveralum, Solverglftdpulver — 7 —
Magnesia carbonica, Magnesia — 37 —
— usla, brændt Magnesia — 92 —

Magnesium, Bruunsteen . . .« — 5 —
— pulveratum, Pulver af Bruunsteen — 8 —

Malthum comminutum, Malt — 14 —
Manna calabrina, kalabrisk Manna .... — 20 —
— . —- depurata, renset Manna . — 44 —

Mel album, hvid Honning — 12 —
— commune, bruun, Honning — 7 —
— despumatum, afskummet Honning . .

— 12 —
— rosarum, Rosenhonning — 13 —

Minium, Monnie — 4 —
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1818. Minium pulveratum, Pulver af Mbnnie . . ? Lod 7 Sk.

1. April. Mixtura camphorata acida, Camphermixtur

med Syre — 7 —

v

— — non acida, Campher-

mixtur uden Syre . — 7 —
Mosehus orientalis, Desmer lScrup. 391 —
— — — 1 Gran 20 —

Natrum acelicum, edikesuur Natrum . . lQvint.24 —
,
— crudum, raa Sodasalt, kulsuur Na-

trum, mineralsk Ludsalt. . 2 Lod '4 —
depuratum, renset Sodasalt, renset

Natrum — 36 —
— boraxatum, Bbrax, boraxsyret Na-

trum — 27 —
— — pulveratum, Pulver afBorax — 39 —
— phosphoricum, phosphorsuurNalrum — 103 —
— sulphuricum crystallisatum, svovl-

'

suur Soda, svovlsuurt

Natrum, Glaubersalt. . — 7 —
— — pulveratum, Pulver af Glau-

bersalt . — 20

Nitrum crudum, raa Salpeter — 9 —
Nux moschata, Moskatnbd \ . — 117 —
— — " pulverata, Pulver af Mo-

skatnbd . 1 Qvint.40 —
— vomica, Rævekage, Krageoie 2 Lod 7 —
— — pulverata, Pulver af Rævekage — 38 —
Oleum absinthii ælhereum, destillert Mal-

N
urtolie 1 Qvint.3G —

— — coctum, kogt Malurlolie'. . 2Lodl8 —
— amygdalarum, Mandelolie — 86 —
— animale ælhereum, flygtig Hjortetak-

olie 1 Qvint. 54 —
— — foetidum (Oleum CornuCervi),

stinkende Hjortetakolie . . 2 Lod 21

' — anisi, Anisolie . 1 Qvint. 53 —
— asphaiti, Jodebeegolie, Asphaltolie — 36 —

i

/



-
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Oleum bergamotlæ, Bergamotolie . . . . lQvint. 37 Sk. 1818.

— betulæ, Birkeolie 2 Lod 21 — 11. April.

— cacao, Cacaoolie, Cacaosmor . . lQvint. 18 —
. — cajeput, Cajeputolie — 41 —
— camphoratum, tynd Campherolie . 2 Lod 20 —
— carvi, Kummenolie lQvint. 13 —
— caryophyllorum, Nellikeolie — 58 —
— ceræ, Voxolie — 25 —
— chamomillæ coctum, kogt Kamille-

blomstolie 2 Lod 18 —
— cinnamomi, Kaneelolie 1 Serup. 190 —

* — — — 1 Draabe 7 —
— citff, Citronolie 1 Qvint. 36 —
— florum lavendulæ, ver. Lavendelolie — 40 —
— ' foeniculi, Fennikelolie — 36 —
— fagi expressum, Bogolie 2 Lod 21 —
— majoranæ, Meriansolie 1 Qvint. 44 —
— hyosciami coctum, kogt Bulmeurt-

o'lie . . . . : 2 Lod 18 —
— byperici coctum, kogt Perikumolie — 18 —
— jasmini, Jasminolie — 204 —
— juniperi e ligno, Enebærolie af Træet — 36 —
— ,— ebaccis, Enebærolie afBærrene — 46 —
— lauri expressum, Laurbærolie ... — 16 —
— lini expressum, .Linolie — 11 —

* * '
•— macis destillatum, destillert Olie af

Moskatblomme 1 Qvint. 77 —
— menthæ crispæ, Krusemynteolie . . — 46 —
— — piperitæ, Pebermynteolie. . — 91 —
— nucis" moschatæ, . destillert Moskat-

*

nbdolie . . . / . . — 77 —
—j nucistæ expressum, udpresset Mo-

skatnbdolie . . 2 Lod 190

— olivarum album, bedste Bomolie . — 21 —
— — commune, almindelig Bomolie — 12 —
— origani cretici, spansk Humleolie 1 Qvint. 36 —
— ovorum expressum, Ægolie. .... — 18 —

x r - - T- *
.

.

- : * \ . !Sd
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84 8r Oleum petræ album (Petroleum album) . 2 Lod 16 Sk.

April. — rapæ, Roeolie — 7 —
— rosmarini, Rosmarinolie 1 Qvint. 7 —
— ricini, Ricinusolie 2 Lod 62 —
— succini album, Ravolie ...... 1 Qvint. 7 —
— tanaceti, Rein fanolie — 36 —
— terebinthinæ, Terpentinolie .... 2 Lod 9 —
— thymi, Timiansolie 1 Qvint. 36 —

•

Opium, Valmuesaft 2 Lod 180 —
— pulveratum, Pulver af Valmuesaft 1 Qvint. 42 —

Opoponax, Panaxgummi .2 Lod 226 —
— pulveratum, Pulver af Panax-

gummi 1 Qvint. 41 —
Oxymel simplex, Edikehonning 2 Lod 15 —
— squilliticum, Strandlog-Edikehonning — 18 —

Passulæ laxativæ, Laxeercorender .... — 17 —
— minores, Corender — 11 —

Pasta altheæ, Altheekager . . . .* — 49 —
Phosphorus, Phosphor 1 Qvint. 103 —
Pillulæ æthiopicæ, blodrensende Piller,

Spidsglandspiller . — 20 —
— aperientes, aabnende Piller .... — 100 —
— foetidæ, krampestillende Piller . . — 59 —
—

" purgantes, Purgeerpiller — 84 —
resolventes, oplbsende Piller ... — 20 —

— squilliticæ, Strandlogpiller — 10 —
— toniconervinæ, nervestyrkende Piller — 14 —

Piper hispanicum, spansk Peber 2 Lod 16 —
— — pulveratum, Pulver af

^
spansk Peber .... — 43 —

— nigrum, sort Peber — 13 —
— — pulveratum, Pulver af sort

Peber — 26 —
Plumbum aceticum, Blysukker — 18 —
Poma aurantiorum immatura, tbrre umodne

Pomerantser ... — 7 —
— colocynthidis, Goloquinder . . . — 68 —
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Pulpa cassiæ, Most af Gassie 2 Lod 39 Sk. 4818.

— tamarindorum cum saccharo, Most 1|> April.

af Tamarinder med Sukker. . . — 22 —
Pulvis aeriphorus, brækningstillende Pulver — 25 —
— alterans Edinburghensis Plumerii,

Plummers blodrensende Pulver lQvint. 25 —
— dentifricius, Tandpulver 2 Lod 75 —
— jalappæ compositus, Purgeerpulver — 00 —
— ipecacuanhæ compositus, Dovers- '

pulver lQvint. 8 —
— magnesiæ compositus, Bornepulver 2 Lod 1 13 —
— refrigerans, kjolende Pulver — 26 —
— temperans camphoratus, Campher-

pulver — 31 —
— vermifugus, Ormepulver ...... — 43 —

Radix alkannæ, rod Oxetungerod — 10 —
— allii, Hvidlog — 21 —
— allheæ, Altheerod\ . . — 10 —
— — concisa, skaaren Altheerod — 16 —
— angelicæ, Angelikerod — 7 —
— — concisa, skaaren Angelikerod — 13 —
— ari, dansk Ingefær . . . f

— 16 —
— — pulverata, Pulver af dansk In-

gefær . . • — 28 —
— armoraciæ, Peberrod — 6 —
— asari, Hasselurtrod — 18 —
— — pulverata, Pulveraf Hasselurtrod — 30 —
— bardanæ, Borrerod, Skreprod ... — 5 —
— — concisa, skaaren Borrerod — 12 —
— belladonna;, Natskaderod . — 14 —
— — pulverata, Pulver af Nat-

skaderod — 33 —
— bryoniæ, Gallebærrod — 9 —
— " — pulverata, Pulver af Galle-

bærrod '15

— calami, Kalmusrod _ 7 —
— — concisa, skaaren Kalmusrod — 13- —

j
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1818. Radix caricis arenariæ, stor Græsrod . . 2 Lod 9 Sk.

11. April. — — — concisa, skaaren
*

s tor Græsrod . . — 15 —
— caryophyllatæ, Nellikerod — 11 —
— — concisa, skaaren Nellikerod — 17 —
— — pulverata, Pulver af — — 29 —
— cepæ, Log — 25 —
— chelidonii, stor Svaleurtrod ..... — 7 —
— chinæ, Kinarod — 7 —
— — concisa, skaaren Kinarod . . — 13 —
— cichorii, Cikorierod — 7 —
— — concisa, skaaren Cikorierod — 13 —
— colchici, nbgne Jomfruer — 11 —
— columbo, Columborod — 20 —
— — concisa, skaaren Columborod — 32 —
— — pulverala, Pulver af — — 57 —
— curcumæ, Gurkemeie — 10 —
— — pulverata, Pulver af Gurke-

meie . .— 22 —
— enulæ, Alanlrod . .

.' — 12 —
— — concisa, skaaren Alanlrod . . — 19 —
—: farfaræ, Hestehovrod — 7 *

—

— — concisa, skaaren Hestehovrod — 13 —
— filicis, Bregnerod — 7 —
— — concisa, skaaren Bregnerod — 13 —
— — pulverata, Pulver afBregnerod — 20 —
— foeniculi, Fennikelrod — 14 —
— — concisa, skaaren Fennikelrod — 20 —
— galangæ, Galangerod — 14 —
— — concisa, skaaren Galangerod — 22 —
— gentianæ. Sodrod, rod Entsianrod . — 7 —
— — concisa, skaaren rod — — 13 —
— glycyrrhizæ, Lakritsrod — 9 —
— — concisa, skaaren Lakritsrod — 15 —
— — pulverata, Pulver af — — 34 —
— graminis, Græsrod ....... , . . — 7 —
— — concisa, skaaren Græsrod . . — 10 —

gig ' / g|j §=
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Radix gratiolæ, Naadeurtrod 2 Lod 25 Sk. 1818.

— — concisa, skaaren Naadeurtrod — 31 — II. April.

— hellebori albi, hvid Nyserod .... — 9 —
— — concisa, skaaren hvid Nyserod — 15 —
— — pulverata, Pulv. af hvid Nyser. — 34 —
— — nigri, sort Nyserod — 14 —
— — — , concisa. skaaren sort

-
1

_ Nyserod ...... — 20 —
— — — pulverata, Pulver af sort

Nyserod. ..... — 27 —
—

- hirundinariæ, Læge-Svalerod . . * — 9 —
— — concisa, skaaren Læge-

• Svalerod — 15
—

'

— jalappæ, Jalapperod -.
# / _ 30 —

— —
• pulverata, PulverafJalapperod — 80 —

— ipecacuanhæ, Brækrod — 105 —
— — concisa, skaaren Brækrod — 130 —
— — pulverata, Pulver af — — 204 —
_ — — . .

— lQvint.26 —
— ireos florenlinæ, Fiolrod ...... 2 Lod 11 —
— — — concisa, skaaren Fiolrod — 17 —
— — — pulverata, Pulveraf — — 36 —
— lapathi acuti, rod Skrepperod ... — 5 —
— — — concisa, skaaren rod

Skrepperod .... — 11 —
— levistici, Lovstikrod — 14 —v

— • — concisa, skaaren Lovstikrod — 20 —
— — pulverata, Pulver af — — 39 —
— ohonidis, Kragetornrod - . . — 12 —
— pimpinellæ,Quæseurtrod,PimpineIrod — 14 —

— concisa, skaaren Quæseurt-

rod, Pimpinelrod ... — 20 —
polygalæ amaræ, Korsbl omsterrod . — 27

— — concisa, skaaren Kors-

blomsterrod .... — 33

— — — pulverata, Pulver af-

Korsblomsterrod • — 52 —
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1818. Radix polypodii, Engelsodtrod 2 Lod 12 Sk.

11. April. — — concisa, skaaren Engel-^^^^
sodtrod ........ — 19 —

— ptarmicæ, vild Berlrandrod ..... — 7 —
— — concisa, skaaren vild Ber-

lrandrod — 13 —
— rhabarbari optima, bedste Rhabar-

berrod — 204 —
— . — — concisa, skaaren

Rhabarberrod af

bedste Sort . . — 229 —
— — — pulverata, Pulver

af bedste Rha-

barberrod. ... — 254 —
— — — lQvint.32 —
— rubiæ tinctorum, Kraprod 2 Lod 10 —
— — — concisa, skaaren Krap-

- * rod — 22 — <

— salab, Salabrod — 04 —
— — pulverata, Pulver af Salabrod — .89 —

* — saponariæ, Sæbeurtrod — 18 —
— — concisa, skaaren Sæbeurtrod — 24 —
— sarsaparillæ, Sarsaparilrod — 32 —
— — concisa, skaaren Sarsapa-

rilrod . ......... — 38 —
— — pulverata, Pulver af Sarsa-

parilrod — 82 —
— senegæ, Senegarod — 20 —
—

' — concisa, skaaren Senegarod — 20 —
— — pulverata, Pulver af — — "44 —
— serpentariæ, Slangeurtrod — 34 —
— — concisa, skaaren Slange-

urtrod
%

. . — 40 —
— — pulverata, Pulver af Slan-

geurtrod — 84 —
— squillæ, Strandlog — 16

— . — concisa, skaaren Strandlog . — ' 22 —
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Radix squillæpulverata, Pulver, afStrandlog 2 Lod 28 Sk. 1818.

— taraxaci, Ldvetandrod . — 7 — 11. April.

— — concisa, skaaren Ldvetandrod — 13 —
— valerianæ majoris, stor Baldrianrod — 12 —
— — — concisa, skaaren

stor Baldrianrod . — 19 —
— — — pulverata, Pulver

af stor Baldrianrod — 25 —
— — minoris, lille Baldrianrod . .

— 12 —
— — — concisa, skaaren lille

Baldrianrod — 19 —
— ' — pulverata, Pulver af

lille Baldrianrod . . — 25 —
— zingiberis, Ingefær. — 9 —
— — concisa, skaaren Ingefær . — 15 —
— — pulverata, Pulver af — — 34 —

Resina elastica, elastisk Harpix, Viske-

læder . . . — 52 —
— guajaci, Quajakharpix lQvint.26 —
— jalappæ, Jalappeharpix — 121 —
— terebinthinæ vel resina alba, hvid

Harpix 2 Lod 4 —
Saccharum album, hvidt Sukker — 12 —

— — pulveratum, Pulver af

hvidt Sukker — 18 —
—- lactis, Melksukker — 20 —
— — pulveratum, Pulveraf Melk-

sukker — 44 —
Sal acetosellæ, Skovsyresalt — 92 —
— anglicum, magnesia sulphurica, en-

gelsk Laxeersalt, svovlsuur

Magnesia — 7 — x

— — pulveratum, Pulver af engelsk

Laxeersalt — 20 —
— gemmæ, Steensalt — 12 —
— seidlicense, Seidlitzer Laxeersalt . . — 14 —

VU. B. 49

- * /
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4848. Sal seidJicense pulveratum, Pulver af Seid-

11. April. litzer Laxeersalt 2 Lod 27 Sk.

Sapo alieanthinus, spansk Sæbe — 12 —
— — pulveratus, Pulver afspansk

Sæbe — 28 —
— jalapinus, Purgeersæbe lQvint. 71 —
— stibialus, Spidsglandssæbe — 9 —
Scammonium, Scammonium 2 Lod 311 —

— pulveratum, Pulver af Scam-

monium . 1 Qvint. 52 —
Scarabæi majales conditi . 2 Lod 44 —
Semen anisi, Anisfrb — 10 —
— — pulveratum, Pulver af Anis-

frbe : / . . .
— 19 —

— — stellati, Stjernanis. ..... — 20 —
— cannabis, Hampefrb — 5 —
— —

j
contusum, knuset Hampefrb — 8 —

— carvi, Kummen — 5 —
— cataputiæ, Purgeerkorn ...... — 27 —

,
— cinæ, Ormefrb — 39 —
— — pulveratum, Pulver afOrme-

frbe > — 64 —
— citrulli, Angurier, Vandmelonfrb . . — 18 — 1

— coriandri. Coriander ........ — 8 —
— cucumeris, Agurkkjerner —

- 25 —
— cydoniorum, Qvedekjerner ..... — 59 —
— foeniculi, Fennikelfro" — 11 —
— — pulveralum, Pulver afFen-

nikelfrbe . — 20 —
— foenugræci, Bukkehornfrb — 5 —
— — pulveratum, Pulver af

Bukkehornfrbe .... — 8 —
— hyosciami, Bulmeurtfrb — 14 —
— lini, Hbrfrb ; . .

— 4 —
— — contusum, knuset Hbrfrb ... — 6 —
— lycopodii, Jordmosfrb — 27 —
— melonis, Melonfrb ......... — 21 —

1 \

/
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Semen papaveris, Valmuefro' 2 Lod 11 Sk. 4818.

— pelroselini, Persillefro — 12— 11. April.

— phellandrii, Vandfennikelfrb .... — 11 —
— — pulveratum, Pulver af

Vandfennikelfrbe. . — 23 —
— sabadiilæ, Sabadillekorn, Sabadille-

fro. Lusefro' — 41 —
— — pulveratum, Pulver af Sa-

badillefrtfe — 53'—'

— sinapis, Senep — 4 —
— — anglicanum pulveratum, Pul-

ver af engelsk Senep .
— 43 —

— tanaceti, Reinfanfrb — 14 —
— — pulveratum, Pulver af Rein-

fanfrde — 27 —
— urticæ, stor Brændeneldefrd ... — 14 —
—' — pulveratum, Pulver af stor

Brændenellefroe .... — 27 —
Sevum bovinum, Talg — 9 —
Siliqua hirsuta — 85 —
Solutio barytæ muriaticæ, saltsuur Tung-

jordoplbsning — A —.

I Species pro cataplasmate emolliente, bldd-

. gjbrende Urter — 9 —
— pro decocto lignorum, blodren-

sende Species — 6 —
I — fumales, Rogelse — 44 —

— — optimæ, bedste Rogelse . . — 60 —
,

— pro infuso pectorali, Brystthee . . — 17 —
— resolventes externæ, fordelende

Urter — 13 —
Sperma ceti, Hvalrav — 30 —
Spiritus aromaticus, Kryderspiritus .... — 22 —
—

,
cochleariæ, Koklearspiritus — 28 —

II — corticum aurantiorum, Pomerants-

. spiritus .;..v — 26 —
— lavendularum, Lavendelspiritus . . — 28 —

49*



I
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4848. Spiritus lavendularum compositus, krydret

11. April. Lavendelspiritus. . . . 2 Lod 51 Sk.

/ - — muriatico æthereus, fortyndet Salt-

naphta — 54 —
— nitrico æthereus, fortyndet Salpe-

ternaphta — ,72 —
— rosmarini, Rosmarinspiritus .... — 28 —
— serpylli, vild Thimianspiritus ... — 25 —
— sulphurico æthereus, fortyndet Svovl-

naphta, Hoffmanns-

draaber . . . :\ . — 53 —
— — — camphoratus, Cam-

pherdraaber. ... — (51 —
— — — martiatus, jernhol-

. dige Hoffmans-

draaber — 83 —
.— vini camphoratus, Campherspirilus — 25 —
— — gallicus, fransk Brændeviin .

— '10 —
— — rectificalus, rectificeret Viingeist — 20 —
— — rectificatissimus, hoist rectifi-

ceret Viingeist — 28 —
Spongia, Svamp - — 185 —
— cerala, Pressvamp, Voxsvamp ... — 157 —

Stannum pulveratum, Tinpulver — 102 —
Stibium oxydalumfuscum, bruunrod Spids-

# glandsoxid — 84 —
— sulphuratum vitrificatum, Spids-

glandsglas — 46 —
— purum, reen Spidsglandsmetal . . — 140 —
—

; sulphuratum nigrum, Svovlspids-

glan ds — * 7 —
— '— — pulveratum, Pul-

ver af Svovlspids-

glands — 13 —
— — — lævigatum, fiin

præpareretSpids-

glandspulver. . . — 20 —



i

Medicinal -Taxt for Danmark. 773
*

Stipites dulcamaræ, Bittersode, Grene af 1818.

Bittersode 2 Lod 7 Sk. H. April

— / ' — concisæ, skaaren Bitter*
1

, sode — 13 -
Storax calamita, Storax — 36 —
Styrax liqvida, Styraxbalsom — 48 —
Succinum album, Bernsteen — 52 —
— — præparatum, præparert

Bernsteen' —
" 76 —

— citrinum, guul Bernsteen .... — 34 —
— rasum, raspet Rav — 20 —

Succus catechu . . . .
* — 24 —

— — pulveratus — 49 —
— juniperi inspisatus, indkogt Enebær-

saft — 21 —
— liquiritiæ, Lakritzsaft — 12 —
— — pulveratus, Pulver af La-

kritzsaft — 28 —
— sambuci inspisatus, indkogt Hylle-

S ,
saft — 14* -

Sulphur citrinum, guul Svovl — 4 —
— — pulveratum, Svovlpulver — 7 —
— — depuratum, s. flores sul-

phuris, renset Svovl,

Svovlblomster .... — 6 —
— — — s. flores Sulphuris loti,

< udvaskede Svovlblom-

ster — 12 —
— præcipitatum, bundfældet Svovl,

Svovlmelk IQvint, 14 —
— stibiatum aurantiacum, orangefarvet

Spidsglandssvovl . . — 26 —
— — rubrum, bruunrod Spids

* glandssvovl- Mineral

Rermes . . .

Syrupus acetocitatis Gitri, Gitronsyrup .

— de althea, Altheesyrup

— 37 —
2 Lod 26 —
— 14 —
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1818. Syrupus amygdalarum, Mandelsyrup . . . 2 Lod 26 Sk.

U.NApril. — berberum, Berberissyrup — 19 —
— — cerasorum, Kirsebærsyrup — 19 —

— corticum aurantiorum, Pomerants-

syrup .... — 17 —
— diacodii, hvid Valmuesyrup .... — 15 —
— fragarum, Jordbærsyrup — 19 —
— e Manna, Mannasyrup ..... — 17 —
— mororum, Morbærsyrup — 19 —
— papaveris, rod Valmuesyrup ... — 14 —
— rhei, Rhabarbersyrup — 29 —
— ribium, Ribssaft, Ribssyrup .... — 19 —
— rubi idæi, Hmdbærsyrup — 19 —

. — sacchari, Sukkersyrup — 12 —
Tartarus ammoniatus, ammoniakholdig -

Viinsteen .... — 80 —
-— boraxalus, boraxholdig Viinsteen . — 48 —

— depuratus seu chrystallisatus, ren-

set Viinsteen — 12 - •

— — pulveratus seu Cremor Tar-
*

tari, Pulver af renset

Viinsteen, Kremor Tar-

tari — 25 —
— natronatus, Seignettesalt — 44 —
— — pulveratus, Pulver af Seig-

nettesall — 57 —
— stibiatus, Brækviinsteen ..... lQvint. 19 —
— — — 1 Gran 1 —

Therebinthina canadensis, canadisk Ter- -

pentin .'
. . . 2 Lod 75 —

— communis, almindelig Terpentin — 5 —
— cocta, kogt Terpentin ...... — 24 —
— venela, venetiansk Terpentin . . .— 12 —

Thea amara, bitter Thee — 15 —
Tinctura benzoes composita, Saarbalsom — 53 —
— cathartica, Purgeerdraaber .... — 3.3 —
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Tinctura, ferri acetici ætherea, naphtahol- v 4818.

dige eddikesure Jemdraaber . . 1 Qvint. 14 Sk. 11. April.

— guajaci ammoniata, flygtige Guajac-

draaber 2 Lod 45 —
— — spirituosa, viingeistholdige

Guajacdraaber — 18 —
— opii ammoniata, flygtige Opiums-

draaber — 72 —
* ~n_ V— — crocata, krydrede Opiumsdraa-

ber, Sydenhams - Lau-

danum — 151 —
— — do. — do. ... 1 Qvint. 19 —
— — simplex, vihiholdige Opiums-

draaber 2 Lod 44 —
— — spirituosa, viingeistholdige Opi-

umsdraaber — 45 —
— rhei aqvosa, Rhabarberdraaber . . — 37 —
— — vinosa, viinholdige krydrede

Rhabarberdraaber ... — "36 —
Ungventum altheæ, Allhee-Salve — 13 —

— basilicon, Konge-Salve, Basili-

con-Salve -— 16-—

— cerussæ, Blyhvidt-Salve . ... — 12 —
— — camphoratum, campher-

holdig Blyhvidt-Salve — 15 —
— hydrargyri cinereum, graa

Qviksolv-Salve, Mer-

kurial-Salve — 20 —
— / — citrinum, guul Qviksolv-

Salve — 19 —
-— — rubrum, rod Qviksolv-

Salve, r5d Oien-Salve — 34 —
— rosmarini compositum, seu

Ungventum nervinum, Sene-

Salve . . . — 20 —
— saturninum, Blysukker - Salve,

Kjol-Salve . .

.' — 22 —
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1818. Ungventum sulphuris, Fnat -Salve, Svovl-

Il. April. Salve 2 Lod 15 Sk.

— zinci, hvid Galmeie-Saive . . . — 13 —
— — sulphuratum, Jassers Fnat-

Salve . . — 12 —
Vinum gallicum album, hvid Fransk -Viin — 7 —
— malacense, Malaga-Viin — 14 —
— stibialum, Spidsglands-Viin .... — 18 —

Zincum, Zink, Spiauter — 7 —
'— album oxydatum impurum, seu Ni-

hilum album, ureen

hvid Zinkoxid .... — 7 —
— ' — — pulveralum, Pulver af

ureen hvid Zinkoxid — 13 —
— — — purum, Zinkblomster,

,
reen Zinkoxid .... — 84 —

— sulphuricum impurum, seu Vitriolum

album ordinarium, ordinair Zink-

vitriol, hvid Vitriol — —
— album ordinarium ustum, brændt

ordinair hvid Zinkvitriol .... — 19 —
— sulphuricum purum chrystallisalum,

reen Zinkvilriol,

reen svovlsuur Zink — 20 —
— — — puJveratum, Pulver

af reen svovlsuur

Zink — 27 —

Taxa laborum et Reqvisitorum.'

For en Decoct fra 2 til 4 Lod 12 Sk.

— en — fra 4 til 16 Lod 19 —
— en — fra 18 til 32 Lod 25 —

i
• • • • •

— at indkoge en Pot 50 —
— Digestion af hver 2 Lod 3 —
— at lave en Mixtur eller Latværge . . . . . 12 —

-

— at lave en Emulsion fra 8 til 16 Lod ... 12 —

i
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For at lave en Emulsion fra 18 til 32 Lod .. 19 Sk. 1818.

— at lave en Infusion fra 4 til 10 Lod. ... 19 — 11. April.

— at lave en Infusion fra 18 til 32 Lod ... 37 —
— at lave et Qvintin Piller og bestrbe dem

med Semen lycopodii .... 6 —
— at lave et Qvintin Piller og bestrbe dem

med Kaneelpulver ...... 12 —
— "at forsblve et Qvinlin Piller 18 —
— at forgylde et Qvintin Piller 36 —
— at blande en Salve fra 2 til 8 Lod .... 6 —
— at blande en Salve fra 10 til 10 Lod ... 12 —
— at blande en Salve fra 18 til 32 Lod ... 25 — ,

— at blande 2 Lod Plaster ........... 6 —
— at skjære 2 Lod Species 6 — * f

at blande et Pulver fra 1 til 4 Lod . ... —
— at blande et Pulver fra G til 12 Lod ... 12 —
— at blande et Pulver fra 14 til 24 Lod . . . 25 —
— at dele Pulver i Portioner, for hver Portion 2 —
— at stryge el Plaster paa Skind eller Lærred,

forholdsmæssig efter Stbrrelsen.

— en Convolut til afdeelte Pulvere af broget

Papir .... 7- —
— et Ark Skrivpapir til Urter 4 —
— et Ark Voxpapir 7 —
— et Ark Pakpapir 14 —
— et Glas - eller en Krukke med Textur og

Signatur: fra 1 Lod til 4 Lod 14 —
fra 5 Lod til 8 Lod 18 —
fra 9 Lod til 12 Lod .... 21 —
fra 13 Lod til 10 Lod. ... 25 —
fra 17 Lod til 32 Lod. ... 28 —

— en halv Pots-Flaske med Textur og Signatur 43 —
— en heel Pots-Flaske med Textur og Signatur 57 —
— Textur, Signatur og Prop foruden Glas . . 5 —
— Textur, Signatur og Prop foruden Flaske . 7 —
— en Æske fra 1 Lod til 2 Lod 9 —
— en Æske fra 3 Lod til 8 Lod 11 —
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i

•

* 8 ^ 8 - Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Ca-

11. April, stenschjold, ang. Forskud til Delinquent-Omkost-

ninger. Khavn den 11. April 1818. — Rentek.

Isl. Copieb. 2, Nr. 582. — Islandsk: Klausturp6st. 1819,

S. 50.

, I Anledning af foregaaet Brevvexling mellem det

kongelige Danske Gancellie og dette Collegium, ang.

Forskud af Delinquent-Omkostninger paa Island, skulle

vi herved tjenstligst tilkjendegive Hr. Sliftamtm. til be-

hagelig Efterretning, at dette Slags Omkostninger, saa-

vidt de ei af Justitskassen kunne udredes, blive efter

Hr. Stiftaratm.* nærmere Foranstaltning i hvert enkelt

Tilfælde at forskyde af den kongelige Jordebogskasse,

imod at 'de saasnart muligt efter vedkommende Amt-

mands Foranstaltning blive paa Almuen paa sædvanlig

Maade reparterede, og derefter refunderede den kgl.

Kasse, hvorom de ovrige Amtmænd ogsaa for sit Ved-

kommende herfra under D. D. er tilkjendegivet det

Fornbdne. — Rentekammeret den 11. April 1 8 1

8

1
.

n. April. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Nord-

og Oster- Amtet, ang. den Stilling, som venia

practicandi medforer. Khavn den li. April 1818.

— Canc. 3. Depart. Brevbog 1818, Nr. 1130. — Islandsk:

Klausturp6st. 1819, S. 147.'

Hr. Conferenceraad har i Skrivelse til dette Col-

legium af 23. August f. A. andraget paa, at detmaatte

*) s. D. Rentek. Skrivelser til begge Amtmændene, hvori de
' underrettes om, at de, ved i ethvert enkelt Tilfælde at

henvende sig til Stiftamtmanden, ville erholde Delinquent-

Omkostninger foreskudte af Jordebogskassen, mod Refu-

sion af Amtet ved en efter sædvanlig Maade foretagen

- Repartition (Isl. Copiebog sst. Nr. 583—584). — Ved

Rentek. Skriv. s. D. underrettes Cancelliet om den saa-

ledes fBiede Foranstaltning (Copieb. sst. Nr. 581).
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paalægges den constituerede Landphysikus i Island, 1818.

Hjaltelin, at meddele Præsten Johnsen, som under 28. 11. April.

Junii f. A. er allern. meddeelt licentia practicandi, en

Instruction, hvortil bemeldte Hjaltelin ei har anseet sig

befoiet uden speciel Ordre, m. m.
v

.

Efter herover at have indhentet det kgl. Sundheds- -

Collegii Betænkning, skulde man, til Gjensvar paa for-

nævnte Deres Skrivelse, tjenstl. yttre: at da Præsten

Johnsen, uagtet den ham i Betragtning af Omstændig-

hederne, som ommeldt, forundte licentia practicandi,

ikke kan ansees som en medicinsk eller chirurgisk

Embedsmand, saa kan ham heller ikke paalægges en

saadan Embedsmands Pligter i Almindelighed; han maa

folgelig ogsaa, foruden de ham ved oftnævnte licentia

practicandi udtrykkeligen paalagte Pligter, være under-

kastet de samme Indskrænkninger som andre uexami-

nerede Læger, der ere benaadede med *en lignende

Bevilling, og altsaa ikke kunne som Læge udstæde At-

tester (Vaccinationsattester dog undtagne), eller fungere

som Medicus forensis, med mindre Amtmanden eller

Physikus, som Folge af de locale Omstændigheder, i

enkelte Tilfælde anmodede ham om at udfore did-

harende Forretninger. — lovrigt bifalder Gancelliet fuld-

kommen det af Dem under Nr. 2 fremsatte Forslag, at

oftnævnte Hr. Johnsen overdrages en vis forholdsmæssig

Andeel af de af Hans Maj*, til de Fattige i Island allern.

skjænkede Medikamenter til fri Uddeling blandt de mest

trængende Syge i Oefjords og Norder-Sysseler, da det

maa forudsættes, at den Sikkerhed, som ved tidtnævnte,

licentiam practicandi, 3. Punkt, er intenderet, ikke der-

ved formindskes. — Hvad endelig det Præsten Johnsen

tilkommende Honorarium betræffer, saavel for befalede

som private Curer og Forretninger, saa vil dermed blive .

at forholde paa samme Maade som med de ovrige is-

landske Lægers Honoraria er brugeligt og lovmedholde-

ligt. — De her anfbrte Bestemmelser, Præsten Johnsens

Lægefag vedkommende, hvilke behageligen maatte com-

BBHBBJ^BBflBBJ • ^ i: — - - —. « , , fc— y .' ^ —% * * >

>
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818. municeres barn, tilfftiede dem, som indeholdes i den

ham meddelte Iicentia practicandi, anseer Gancelliet

for at være efter Omstændighederne tilstrækkelige, og

saaledes videre Instruction fra Landphysici Side at

kunne aldeles undværes. — Det kongelige Danske Can-

cellie den 11. April 1818.
1

.

€> 2 » jc 9f f: WyM«ftO "

April. Cancellie-Skriveise til Biskoppen over Island,

ang. Overdragelse af Ansvaret for Præstegaard

og Kirke til en Capellan. Khavndenll. April

1818. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1818, Nr. 1036.

Gancelliet har imodtaget den med D. Hbiærv." Er-

klæring af 5. f. M. herlil indkomne Ansbgning fra Sogne-

præsten for Valthiofstad Menighed, Hr. Vigfus Ormsen,

hvori han anholder om:

1) at maatte overdrage hans personel Capellan,.

Hr. Stephen Arnesen, Afbenyttelsen af og Ansvaret for

saavel Præstegaardens Huse og Inventarium, som Kirken

og dens Tilliggende, paa Grund af en Supplikanten paa-

falden Blindhed; og 2) om, at bemeldte personel Ca-

pellan maatte succedere ham i Embedet.

Man skulle i denne Anledning herved tjensll. til-

melde D. Hbiærv. til behagelig Underretning og Be-

kjendtgjbrelse for Vedkommende:

ad 1) at herimod ikke haves Noget at erindre; og

ad 2) at Cancelliet ikke kan nedlægge allerund. Fore-

stilling herom. — Det kongelige Danske Gancellie den

11. April 1818.

APril - Kongelig Resolution ang. Fiskepræmier for

Skibe, som fiske under Island. Khavn den 15.

April 1818 \ — I Rentekammerets Forestilling 31. Marts

bemærkes, at Terminen for de ved Plak. 6. Juni 1787 bestemte

"
i —

Rentek. Skriv. 10. Marts 1827.
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Præmier for Fiskerie under Island, forlænget ved Plak. 28. 1818.
Febr. 1798 og 23. Marts 1803, var udloben med Aaret 1808.^

Da der senere var Spcirgsmaal om disse Præmier, var man April,

enig i, at de burde bortfalde for saadanne Skibe, som ikke

udrustedes directe fra Island, da disse Skibes Udrustning hoved-

sagelig foretoges for Handelens Skyld. Kgl. Resol. 12. Febr.

1817 bifaldt denne Anskuelse. Men nu opstod Spcirgsmaal om
Præmier for Skibe, som tilhorte de i Kjobenhavn bosatte is-

landske Kjobmænd, hvilke Kammeret i dette Tilfælde troer

at burde ansee som bosatte i Island, naar de sammesteds have

Etablissementer og holde Faktorer, uagtet de ikke ere betrag-

tede som bosiddende i Island i den kgl. Resol. 12. Febr. 1817.

— Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1818, A, ' Nr. 70. Fogtm.

(Algreen-Ussing) VII. 7, 1. H., S. 113-114.
s

Vi bevilge allernaad., at de udenfor Island i Vore

Lande bosalle Kjobmænd, der i Island have Handels-

Etablissementer og ved samme holde Faktorer, saavel

som alle og enhver i Island bosiddende, maae, naar de

fra noget Os udenfor Island tilhorende Sted udrede

Skibe af den- i Vor Resolution af 12. Februarii f. A.

bestemte Drægtighed til Fiskerie under Island, og disse •

Skibe derefter godtgjores at have overvintret i Island,

og atter i det fblgende Aar at have været afbenyttede

til Fiskerie sammesteds, have ogsaa for det forsle Aar,

hvori Skibene udrustedes til Fiskerie, samme Adgang

til Fiskepræmie, som ved fornævnte Vor Resolution er
f

bevilget for de i Island hjemmehorende Skibe, hvilke

derfra udredes til Fiskerie, dog ikkun forsaavidt alle

de ovrige ved meerbemeldte Resolution foreskrevne

Vilkaar for Præmiens Erholdelse godtgjores at være op-

fyldte. — Kjobenhavn den 15. April 1818 ^

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, ^. April.

ang. at Enker efter personelle Capellaner deel-

') Denne Resolution er communiceret Stiftamtmanden og Amt-

mændene i Island ved Rentek. Skriv. 5. Mai 1818 (Isl

Copieb. 2, Nr. 615).
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* 8 * 8 - tage i Præste - Enkernes Understottelse af Pen-
'

18. April, sionskassen. Khavn den 18. April 1818. —
Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1818. Canc.

1. Depart. Brevb. 1818, Nr. 1120. Fogtm. (Algreen-Ussing)

VII. 7, 1. H., S. 116. — Islandsk: Klausturp6st. 1819,

S. 50 Cmed Anmærkning).

I Anledning af Deres Hoiærværdigheds Skrivelse

af LSeptbr. f. A., betræffende, om personel Capellaners

Enker have Adgang til Understøttelse af de 100 Rd.,

som aarlig udredes af den almindelige Pensionskasse
/

til fattige Præste- Enker i forrige Holum Stift: skulde

Cancelliet, efter desangaaende at have brevvexlet med

den kongelige Direction for den almindelige Pensions-

kasse, herved tjenstl. tilmelde D. Hoiærv. til behagelig

Efterretning, at Enker efter personel Capellaner bor

være deelagtige i den ommeldte kongelige Naade. —
Det kongelige Danske Cancellie den 18. April 1818.

2i. April. Cancellie - Circulaire til samtlige Overovrig-

heder, ang. Indsendelse af Medicinal-Beretninger.

Khavn den 21. April 1818. — Canc. 3. Departem.

Brevb. 1818, Nr. 1228; jevnf. 2. Dep. Brevb. 1818, Nr. 1449.

Original-Aftryk som „Circulaire", 2 Blade i 4<0
. Fogtm. (Al-

green-Ussing) VII. 7, 1. H., S. 118.

Det kongelige Sundheds-Collegium har for Cancel-

liet andraget, at langtfra ikke alle practiserende Læger,

ja endog ikke Embedsmændene blandt disse, indsende

de ved dette Collegii Circulaire af 20. Decbr. 1803 bé-

falede Medicinal-Beretninger.

Foranlediget heraf skulde man tjenstl. anmode (Tit.)

om at indskjærpe de i det Dem anfortroede Amt væ-

rende Læger Iagttagelsen af ovennævnte Circulaires

Bydende. — Det kongelige Danske Cancellie den 21.

April 1818.
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Kongelig Resolution ang. aarligt Tilskud til *8i8.

det islandske Bibels^lskab. Khavn den 22. April"^jTa^T

1818. — I Rentekammerets Forestilling 14. April bemær-

kes, at Bishop Vidalin i Island havde indberettet til Cancelliet

om Oprettelse af et islandsk Bibelselskab, hvis Formaal var

at befordre Bibelkundskab og Bibelbrug der i Landet. For

dette Selskab sogte Biskoppen om Portofrihed med Posterne,

men Rentek. mente, at man for Folgers Skyld, og især for de

mulige Misbrugs Skyld, ikke burde gaae ind herpaa, men heller

bevilge Selskabet en aarlig Understøttelse. , — Rentek. Relat.

og Resol. Prot. 1818, A, Nr. 75. Fogtm. (Algreen-Ussing)

VII. 7, 1. H., S. 122.

Indbemeldte i Island oprettede Bibelselskab be-

vilges allern. 60 Rbd. Solvværdie aarligen af Landets

Jordebogskasse. — Kjobenhavn den 22. April 1818.

1

%

Rentekammer-Circulaire til Stiftamtmanden og s. Mai.

Amtmændene i Island, ang. Indsamlingen af de

aarlige Indberetninger over Ind- og Udforsel i

Island. Khavn den 5. Mai 1818. — Rentek. lsl.

Copieb. 2, Nr. 608. — Islandsk: Klausturp6st. 1819, S. 49-50.

Kammeret er bleven underrettet om, at de Hand-

lende i Island ei allevegne med behorig Hurtighed og

Noiaglighed meddele Sysselmændene de af dem for-

langte Forklaringer angaaende (de) til enhver Handels-

plads ind- og udfdrte Varer, samt de bortsolgte Varer.

I Anledning heraf undlade vi ikke tjenstligst at tfl-

kjendegive (Tit.) til Efterretning og videre Békjendt-

gjorelse for alle Vedkommende i det Dem allern. be-

troede Amt, at naar berorte Forklaringer 1 i I forelagt

passende Tid ei blive afleverede, folger det af sig selv,

at Sysselmændene ere bemyndigede til at anvende de

i Lovgivningerne anordnede Tvangsmidler til at fremme

den kongelige Tjeneste. — I Henseende til Priiscouran-

terne, da er det ikke egenlig hos Kjobmanden de skal >

i
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1818. soges, men blive at opgive saaledes som Sysselmanden

T~MaT" vec* e^en ErfarinS hos den Handelssogende kan derom

blive underrettet. — Rentekammeret den 5. Maji 1818.

9. Mai. Cancellie - Circulaire til Stiftamtmanden og

Amtmændene i Island, ang. Publication af et

Lovbud om Vaccinationen. Khavn den 9. Mai

1818. — Cancell. 3. Departem. Brevbog 1818, Nr. 1448.

Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 7, 1. H., S. 144.

Da det er blevet andraget for Cancelliet *, at Pla-

katen af 19. Novbr. 1811 ang. Vaccinationen ikke i sin

Tid er bleven opsendt til Island for der at publiceres,

saa tilstilles (Tit.) herved nogle Exemplarer af samme,

for ved Deres gode Foranstaltning at blive paa lovbe-

falet Maade bragte til almindelig Kundskab i det Dem
anfortroede Amt. — Det kongelige Danske Cancellie den

9. Maji 1818. -
.

/

i2. Mai. Cancellie - Circulaire til Stiftamtmanden og

Amtmændene i Island, ang. Lovgivning om Guld-

smede. Khavri den 12. Mai 1818. — Bekjendtgjort

i Landsoverretten i Island den 6. Juli 1818. — Canc. 3. Depart.

Brevb. 1818, Nr. 1473. Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 7, LE,
S. 148. — Islandsk: Rubr. J Klausturpdst. 1819, S. 68;

jevnf. 1818, S. 115 Anm. **.

I Anledning af derom gjort Forespørgsel skulde man

herved tjenstl. tilmelde (Tit.) til fornoden. Efterretning og

nemlig af den constitueredé Landphysikus Oddr Hj altalin,

i Anledning af Canc. Skriv. 13. Mai 1817. Det blev i

Anledning deraf oplyst, at den nævnte Plakat 19. Novbr.

1811 havde været publiceret i Vester- Amtet, men ikke

været fulgt i Sonder-Amtet, og efter Stiftamtmandens og

Biskoppens Opgivende ikke været sendt hverken til Son-

der-Amtet eller til Geistligheden (jevnf. dog den Plakaten

forudskikkede Bemærkning her i Samlingen).
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videre Bekjendtgjtirelse for samtlige Vedkommende, at

den her igjennem under 25. Julii f. A. emanerede Plakat,

angaaende at Ingen herefter maa drive Guldsmed- Pro-

fessionen uden at have gjort Mesterstykke, paa Grund

af de locale Omstændigheder ikke vil være anvendelig

i Island. — Det kongelige Danske Cancellie den 12.

Maji 1818.

1818

12. Mai.

Cancellie - Skrivelse til Amtmanden over Is- 16. Mai.

lands Nord- og Oster-Amt
,
ang. Ansættelse af

Hjælpe-Vaccinateurer. Khayn den 16. Mai 1818.
— Canc. 3. Depart. Brevb. 1818, Nr. 1503. Fogtm. (Al-

green-Ussing) VII. 7, 1. H., S. 158. — Islandsk: Klaustur-

p6st. 1819, S. 148. • •

\

Cancelliet maa. efter derom at have brevvexlet

med den kongelige Vaccinations -Commission, fuldkom-

men bifalde den i Hr. Gfraads Skrivelse af 45. August

f. A. yttrede Mening: at det bor paaligge Landphysikus

i Island at antage og authorisere Personer udenfor Læge-

standen til Hjælpe-Vaccinateurer, naar disse, forst have

godtgjort deres Duelighed og Kundskab til Vaccinationen.

— Hvilket man ikke undlader herved tjenstl. at tilmelde

Dem til behagelig Underretning. — Det kongelige Danske

Cancellie den 16. Maji 1818.

i

Cancellie-Circulaire til Stiftamtmanden, Amt- i6. Mai.

mændene og Biskoppen i Island, ang. Forslag

til Vaccinationens Fremme i Landet. Khavnden

16. Mai 1818. — Cancell. 3. Departem. Brevbog 1818,

Nr. 1504 (blank i Brevbogen).

Den kongelige Vaccinations-Commission har, i sin

til Hans Maj*. Kongen allerund. indgivne Beretning om
Vaccinationens Tilstand og Fremme i Danmark for Aaret

1816, fremsat folgende til Vaccinationens Udbredelse

og Vedligeholdelse i Island sigtende Forslag:

VU. B. 50
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1818.

16. Mai.

i) at Distrikts-Chirurgen, eller en ovet Vaccinateur

af Præstestanden (f. Ex. Biskop Vidalin, Præsten Bjorn

Hjalmarsen, Provst Johnsen og., Præst John Johnsen) *,

skulde paa visse Tider (f. Ex. i Julii Maaned, naar Sy-

nodus generalis holdes) mode i Reikevig og i Bessestæds

Skole, for at undervise Præsterne og Disciplerne i Alt

Vaccinationen vedkommende, efter den Norm, som af

Commissionen er udgiven og omdeelt i Landet, oversat

i det islandske Sprog. Til den Ende maatte paa disse

Steder Subjecter samles, som ikke have været vacci-

nerede, eller have gjennemgaaej, Bornekopperne. —
2) at de Vaccinateurerne i Almindelighed tilstaaede 24

Sk. S. V. maatte, som uoverkommelige for den fattige

Almue i Island, bortfalde, og Kongens Kasse paatage

sig at belonne eller udmærke dem, som med Flid og

Held havde udmærket sig ved at udbrede Vaccinatio-

nen. — 3) at ingen Præst maatte ansættes, undtagen

han havde beviist at have noie Kundskab om Alt Vac-

cinationen vedkommende, og vilde forpligte sig til gratis

selv, eller ved en kyndig Medhjelper under hans Op-

sigt at vaccinere Sognets Indvaanere. — 4) at enhver

af Præsterne maatte tilstilles en af Ovrigheden aulhori-

seret Protokol, hvori alle Vaccinerede efter den anbe-

falede Norm bleve indforte, med Anmærkning om og

naar de anbefalede Attester vare meddelte. — 5) at

Præsterne i Almindelighed maatte paalægges, omhygge-

ligen at conservere Materie og Skorper, og, om disse

manglede, da at requirere dem af Physieo eller Di-

striktslægen, som fra Commissionen blive forsynede med

Forraad deraf, for at komme de Trængende til Hjælp.

Materie og Skorper maatte da ogsaa uddeles i Reikevig,

samt i Bessestæds Skole. — 6) at Præsterne, saavel

som Distriktslæger og andre Vaccinateurer, maatte paa-

lægges aarlig at indsende de af (ivrigheden verificerede

f

') nemlig Provst Steingrimur Jonsson i Odda, og Præst J6n

Jonsson til Stærri-Årsk6gr. '

A.
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Exlraclcr af Vaccine -Protokollen til Physikus, hvorfra 1818.

de blive at sende Commissionen, saa at enhver Præsts "TT^TTT
mere eller mindre Driftighed i denne Sag kunde op-

lyses, og til Hans Maj*. Kongen samt Gancelliet indbe-

rettes, hvorpaa de Efterladne ved Biskoppens Mellem-

komst maatte mulkteres, men de, som havde viist Flid

og Aarvaagenhed, enten erholde Promotion eller anden

Belonning og Udmærkelse.

Over foranforte Punkter, onsker Gancelliet at mod-

tage (Tit.) gode Betænkning. — Det kongelige Danske

Cancellie den 10. Maji 1818.

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden og 19. Mai.

Amtmændene i Island, ang. Forpligtelse til at

modtage Beskikkélse som Repstyrer. Khavnden

19. Mai 1818. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1818, Nr.

1521. Fogtm. CMgi-een-Ussing) Vir. 7, 1. H., S. 160. —
Islandsk: KlausUirp6st. 1819, S. 68.

Hos Cancelliet er blevet forespurgt, hvorledes der

fra Amtets Side skal forholdes, naar en af vedkommende

Sysselmand til Repslyrer foreslaaet Bonde, som ansees

dertil bekvem, nægter uden extraordinair Lbn at paa-

tage sig denne Bestilling.

Foranlediget heraf .skulde man, efter desangaaende

at have indhentet det kongelige Rentekammers Belænk- ^

ning, tjenstl. melde (Tit.) til behagelig Efterretning: at

enhver Bonde, som af vedkommende Amtmand og Sys-

selmand ansees duelig til at være Repstyrer. er for-

pligtet til at modtage denne Bestilling, og forestaae samme

i det mindste i 3 Aar, efter hvilken Tids Forlob ham

ei kan paalægges at vedblive samme, naar han ikke

dertil godvilligen er at formaae; og formener Gancelliet, „

at denne Bestemmelse, hvorom Vedkommende ved deres

Beskikkelse til Embedet maatte underrettes, vil gjbre

Byrden mindre besværlig, og altsaa for en Deel bæve

50*
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1818. Uvillien til at modtage Udnævnelsen. — Det kongelige

19. Mai. Danske Gancellie den 19. Maji 1818.

20. Mai. Kongelig Resolution ang. Indbetaling af Sys-

selafgifterne i Island. Khavn den 20. Mai 1818.

— I Rentekammerets Forestilling 12. Mai berettes, at Stiftamt-

mand Castenschjold havde bemærket adskillige Misbrug ved

Sysselafgifternes Indbetaling i Island. Man havde antaget For.

15. April 1776 § 9 som Norm, og derfor ved Udeblivelse exe-

queret, men siden Rentek. i Aaret 1786 havde tilkjendegivet

Stiftamtmanden, at naar Vedkommende havde indgivet An-

søgninger om Eftergivelse af Restancerne, maatte disse ikke

inddrives forend Ansøgningerne vare afgjorte, havde dette for-

anlediget, at Sysselmændene, naar de ere blevne stævnede for

udebleven Betaling, alene have indgivet Ansøgning om sammes

Eftergivelse. Flere Lovkyndige stode ogsaa i den Mening, at

slige Sager burde behandles som private, og først underkastes

Forligs-Prøve, da Sysselmændenes Forpagtninger maatte an-

sees som grundede i private Contrakter, uda Kammerrets-

Ordningen af 18. Martii 1720 og Forordn, af 30. Januar 1793

ikke ere publicerede i Island".

Rentekammeret var ogsaa enigt i, at man trængte til Be-

stemmelser om disse Forhold, især da For. 15. April 1776

egentlig slet ikke angik dette Slags Forpagtninger, men kun

Jordegods-Forpagtningerne. Sagen var ogsaa bleven forelagt

Cancelliet, og dette havde navnlig erklæret sig fuldkommen

enigt i, at Sysselafgifterne bør, i Mangel af mindelig Forening,

inddrives uden Lovmaal og Dom. — Rentek. Relat. og Resol.

Prot. A, Nr. 113. Fogtm. (Algreen - Ussing) VII. 7, 1. H.,

S. 161.

Vi ville herved allern. have fastsat:

1) at de Forpagtnings-Afgifter, som de Sysselmænd

i Island, der have de dem anbetroede Sysselers Afgifter

i Forpagtning, deraf have at erlægge, skulle være be-

talte inden Udgangen af hvert Aars Julii Maaned. —
2) at Landfogden i Island skal. strax efter bemeldte

Tids Udlob, tilstille Amtmændene, hver for sit Vedkom-

mende, Lister over dem af fornævnte Forpagtnings- Af-

gifter, som ikke maatte være betalte, hvorefter Amt-

>
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mændene, forsaavidt de Intet ved disse Restancelister 4818.

finde at erindre, have at beordre den Sysselmand, som ^O^MaT
boer nærmest den Paagjældende, uopholdeligen at ind-

drive Restancen ved Udpantning; og — 3) at, naar en ,

eller anden Sysselmand i enkelt Tilfælde, paa Grund

af særdeles Omstændigheder, maatte finde sig befbiet

til igjennem Amtmanden at indgive An.sbgn.ing om Ud-

sættelse med eller Eftergivelse af Restancens Betaling,

skal Udpantningen, indtil Ansbgningen vorder afgjort,

ikkun da udsættes, naar den Paagjældende for Restan-

cens BeLob stiller Amtmanden antagelig Sikkerhed.

Og bliver denne Vor Resolution ved Circulairer af

Amtmændene i Island at bekjendtgjbre Vedkommende.

Kjobenhavn den 20. Maji 1818 *

Kongelig Resolution ang. Authorisation af 20. Mai

Siglufjord som Udliggersted. Khavn deri 20. Mai

1818 ".— I Rentekammerets Forestilling 12. Mai bemærkes,

at Siglufjord var ikke opregnet i For. 11. Septbr. 1816 § 6,

hvorfor Amtmanden havde forespurgt, om bemeldte Sted, hvor

allerede 1788 en enkelt Mand fik Tilladelse til at drive Handel,

ikke længere skulde ansees som authoriseret Udliggersted,

hvortil han dog meget anbefalede det, som han i det Hele

troede, at udet til Næringernes Befordring, Produktionens For- v
-

cJgelse og Handelens Opkomst vilde være gavnligt, at endnu

flere Steder bleve authoriserede som Udliggersteder i det oven-

nævnte Amt". Den under 5. Marts 1816 ang. Handelen paa

Island nedsatte Commission var af den Mening, at skjSndt disse

Udliggersteder vel paa sine Steder vare nodvendige og gavnlige,

burde deres Antal dog ikke fordges, „eftersom de i Alminde-

lighed ere skadelige for Kjobstedernes Opkomst". Heri var

Kammeret ogsaa enigt, men fandt det dog ikke rigtigt eller

tilraadeligt at forbyde Handelen paa et Sted, hvor den, af

') Communiceret Stiftamtmanden, Amtmændene og Land-

fogden i Island ved Rentek. Skriv. 11. Juli 1818. Isl.

Copieb. 2, Nr. 660—663.

») Rentek. Plak. 4. Mai 1819.
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4818. Mangel paa et tilstrækkeligt Antal af Udliggersteder i Distriktet,

—

—

n^^—* allerede i mange Aar stadigen har været fort." — Rentek.
20. Mai. Relat# og Resol> Prot> 1818

^
A? Nr m

Vi tillade allern., at Siglefjorden i Oefjords Syssel
• • •

i Nord- og Osler-Amtet i Island maa betragtes som au-

thoriseret Udliggersted, uagtet det ikke er anfort som

saadant i Forordn, af ll.Septbr. 1810. — Kjbbenhavn

den 20. Maji ISIS 1
.

20. Mai. Gavebrev af Dannebrogsmand Einar Jonsson

og Hustru, paa Gaarden Gi dusladir, til de Fattige

i Tungu Rep i Stranda Syssel. Kollafjardarnes

20. Mai 1818*. — Efter en verificeret Afskrift *f Ori-

ginalen, der er paategnet med Notarii publici, Sysselmand

Bonnesens Attestation om Underskrifternes Ægthed, samt om
at være,, læst paa Kirkjubols Mandtalsthing den 13. Juni 1818.

Afskriften ær indsendt til Cancelliet med Skrivelse fra Biskop-

pen over Island 26. August 1823.

uEfndanna er vant })å heitife er gjort". Fyrir 38 arum

si'can fåtækur og margs Jjurfandi, vonlaus um nokkurt

jaronæbi, gjbroi eg }>ab heit, ef eg eignaoist tvær jaroir \

Tungu-sveit, sem eg lil nefndi, skyldi eg gefa aora få-

lækum i sveitinni. — Nu er \vt\b kunnugum vitanlegt,

ab eg hefi eignazt joro mer til abylis, belri en J)å eg

J)enkti og til ték, en ei aora \ J>essari sveit. Samt

hefir ån efa \>e\m fålæku hlolnazt åheitio, og J>ab betur

og haganlegar, heldur en eg eba nokkur annar J)enkja

kunni, J>vf ef jbro hefbi verib i sveitinni fålækra eign,

* mundi hafa skeb getao, ab einhver 6j)rifa armfngi, sem

hvergi annarstabar i hreppnum hefbi jarbnæbi fengib,

hefbi J)ångab settur verib, J^rifib svo hvorki né eptir

goldib, en eybilagt og ab engu gjort stiptanina.

') Communiceret Stiftamtmanden og Amtmændene i Island

ved Rentek. Skriv. 7. Juli 1818. Isl. Copiebog 2, Nr.

657-G59.
3
) Canc. Skriv. 5. Septbr. 1844.
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Nu er spursmal, hverjum gjof })essi tileinkast skal, 1818.

eba uppå hvem mata brukast, svo hjålpsamlegasl og 20. Mai.

notabezt verba mælti i frarntibinni? — Opt hefi eg og

lengi })ar um hugsab.

Eilthvert hib mesta eymdar og baga åsigkomu-

lag i sveitum virbist mer, {)egar fålækir buendur

i harbinda tibum, sem drift og vilja hafa annars til

ab bjarga ser og si'num, mei Jdvi ab fara til sj6r6bra,

eba låta vaxna sonti sfna eba vinnupilta gjbra {iab, geta

|)ab ekki sakir efna og bjargarleysis, hafa svo meb ollu

tapab J>eim avexti, sem }>essi tilraun hefbi matt af ser

gefa. — |>essvegna i nafni drottins, sem blessabi mig

og margfaldabi min efni, eptir ]>ab eg gekk snaubur ut

af fåtæku fbburhusi, af ^akklætis tilfinning fyrir hans

mer fremur morgum bbrum 6forJ}ént aubsynda velgjbrn-

inga, og af kærleika til neyblibandi mebbræbra, en engan- '
*

veginn mer til fanytrar hrésunar, gjbri cg mi J>ann

gjbming, ab eg gef eignarjbrb mfna Gr6ustabi, 24 hdr.

til tiundar reiknaba, hverri fylgja 3 asaubar ktigildi og

landskuld 3 rdl. til specie i silfurmynt, til J)ess ab

leigur og landskuld nefndrar jarbar, sem ligguri Garps-

dals kirkjusrikn i Barbastrandar-syslu, skuli héban i fra

alla lib vera råbvandra, fr6mlyndtra, fåtækra, innfæddra

biienda i Tungu sveit, hér vib Steingrimsfjbrb, styrkur

og hjalparmebal, svo mikib sem f)ab getur orbib, i'J)eirra

stærs tu bagindum, nefnilega, [)cgar J>eir engin urræbi

hafa til bjargræbis utvega, eba hafa ratab i eitthvert

skabalilfelli, svo sem missir bjargargripa, sem J>eir 6mbgu-

lega hafa getab vib gjort, ebur heilsu lasleika, og annab

tøvilikt, en eru \i6 annars i sjålfs si'ns innréttingu rækslu-

menn, og ibju- og driftarsamir, farandi sparsamlega mc&

sin litlu efni. — j>vi fraskil eg, ab J)essa styrks skuli

nj<Sta utansveitar vanj)rifa biiendur, sem i hreppinn inn

hefir byggt verio, ebur hér eptir innbyggt verba kynni.

Lika |>eir af innf&ddum, sem ekkert duglegt ab hafast,

en eyba J>vi heima 1 kyrsetum ab naubsynjalausu, sem

f>eir reita småmsaman ut hjå bbrum, sem leita meb

kristilegum manndrimslegum dugnabi og atorku, eptir f>vf
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sem kraptar og heilsa eru til, jå opt fremur en von

synist å, atvinnu sinnar, og J)ar ab auki eru J>eir einnig

fra skildir, sem jafndtt eyba pvi sem J)eim bætist, til ao

kaupa meb tébak eour annan 6]>arfa, eoa eru meb })essu

eba obru m6li 6h6fsamir og 61aglegir i håttsemi sinni. —
Ekki skal heldur af })essu tekin vera mebgjbf meo sveitar

6mbgum, allrasfzl ao betala J)ar af kaupstaoa skuldir,

jarba åbuba brest, fallin kugildi, 6goldna landskuld eour

ofanålag. — Leigur og landskuld nefndrar jaroar i smjbri

og silfni skulu geymast i vissu J)ar til åkvbrbubu læstu

ilåti (sem eg mi til legg og nokkra tib vara kann), å

Jringstabnum, undir soknarprests og hreppstjéra umsjén,

hvar inn {)ab skal safnast J)egar ekki rekur st6r naub-

J}urft eptir å ab halda, en viss reikningur haldast yfir

af vibkomandi lilsjonarmbnnum, hverjum helzt og hvab

mikib i hvert sinn tillagt er, J)egar å er tekib. — Von

og osk min er su innileg til mannanna, sem eptir mig

koma, og {)essu stj6rna skulu, ab {)eir ekki J)essa mina

velmeirila. J>6 i fåvizku måske {)enkta, råbstbfun ur lagi

færi, heldur vel mebhbndli, kristilega og skynsamlega

forbetri, og styrki eptir sem timar og åsigkomulag til-

falla. — En su aubmjukleg og hjartanleg andvarpan til

{>eirrar algébu forsjonar, fra hverri bil gob og bil full-

komin gjbf kemur, ab su nåb mætti samverka J>essum

minum einlæga tilgångi, ab })elta Hlilræbi gæti ab sem

mestum notum orbib, meban £ab varab getur, og å J)arf

ab halda — æ! ab J^ab verbi!

Til frekari stabfestu })essum gjbrm'ngi oska eg hann

verbi hér mi a manntalsjn'ngi auglystur, og s/ban af vib-

komandi håyfirvaldi sam})yktur.

Kollafjarbarnesi £ann 20. Maji 1818.

J)6rdis Gubmundsd6ttir. meb eigin hendi og signeti

(L. S.) Einar J6nsson.

(L. S.)

Cancellie - Bekj endtgj oreise ang. Subscription

paa Bank-Aktier. Khavn den 21. Mai 1818. —

t
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Denne „Bekjendtgj oreise angaaende Subscription paa Indskud i

den nationale Bank" er publiceret ved Landsoverretten i Island

den 6. Juli 1818, samt i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1818.

Canc. 2. Depart. Registr. XIX, 146 (1818, Nr. 818) medDatum
22. Mai. Original -Aftryk paa et Halvark i Patentformat.

Schou XVIII, 120. Colleg. l id. for 1818, S. 373—374. —
Islandsk: Klausturp6st. 1819, S. 68$ jevnf. 1818, S. 146.

v

93

Capitelstaxt for Oster-Skaptafells Syssel fra 26. Mai.

Medio Mai 1818 til samme Tid 1819. Arnanesi

26. Mai 1818. — Sat af Sysselmanden og Provsten i

Henhold til Stiftsøvrighedens Bemyndigelse af 20. April 1818.

Original paa Islandsk i det forrige Rentekammers Archiv (Isl.

Journ. 13, Nr. 344); jevnf. Klausturp6st. 1818, S. 47.

Capituls-Taxti fyrir Austur-Skaptafells syslu, gildandi

fra mibju Maji månabar 1818 til sbmu tféar 1819.

Nafnverfr. å landsvisu hdr. erfvilal.

Rbd. libsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

A. Nr. 1 ' ... . . 44 44 . 85 »/s

— 2 ...... 6 16 37 . 293
/5

— 3 7 68 46 24 37

— 4 5 » 40 » . 32

— 5 3 56 35 80 28»/s

— 6 4 30 34 48 273
/6

— 7 3 » » •

— 8 26 72 26 72 "21V»
»

— 9 18 48 24 64 19 ,l
/i6

B. Nr. 1 » 43 53 72 43

— 2 ..... . »; 40 4
/5 51 . 40 4

/«

— 3 45 2
/3 57 8

1

457a

— 4 . . . J . . . 48 V* 54 36 43'/*

C. Nr. 1 - 62

— 2 » 41 25 60 20 '/a

— 3 69 !
/s » »

"

— 4 ...... * * * * *

/

Rubrikkerne ere fuldstændig anførte i Taxten for Sender-

Amtet af 5. Marts 1818. Coursen ikke angivet, men
sandsynligviis 375 : 200 efter BekjendtgjJjrelse 1. Februar

1817.

\



1848.

26. Mai

794 Capitelstaxt Fon Oster-Skaptafells Syssel.

Nafnverfc. a landsvisu hdr. erfvfl al.

C. Nr. 5 1

ff 6

— 7

— 8

D. Nr. 1

— 2

— 3

— 4

— 5

E. Nr. 1

— 2

— 3

— 4

F. Nr. I

— 2

• • •

• • •

• • • - •

- 3

— 4

— 5

- 6

— 2

— 3

— 4

— 5

bd. Ub.sk. Rbd. Rbsk. Rb.sk.

1
• i-i

48 I •

o
n

•G Ao4 » »

47 * » n

n » n

8 i
•

48 % 38 2
/ft

n •1 »

1 » kl u

4 ol 27 18 2P/s

» V »

Q 71 4O ya 4074

3 26 61 -21 'A

-< V-

39 'A

3 28 61 69 89 '/a

9 32
— —

-

37 32 29 ,3
/l5

8 24 * H

4 o * M

2 59 rt u

1 51 * b

4 32 • tf

12 i)

5 • % »

n »

3 28 n »

• n n

1 1375 n

1 4i y« » »— 6 ..... .

Mefcalverfc a hverju hundrafti og hverri alin i fyr-

toldum landaurum verfcur:

Eptir Litr. A 30.12

— B 54.6

' — C 25.60

— D A . .
.'. 37.57

— E 64.77%

— F og G . . . 37.32

En meoalveroa summa allra landaura, skipt meo6,

gjorir hofuomeoalvero allra meoal-

veroa . . . [hdr.] 42 Rbd. 56 7
/9 sk.; [og alin] 34 Ve sk.

pegarmeta skal fyrtalda landaura til hundraos, ver&ur:

28u/io

43 V«

20 Va

30 3
/4o

39 Va

29w/15
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Eptir Litr. A. hver kyr . . . [o. s. v. ordret som i Sonder-

Amtets Taxt 5. Marts] . . .

4~ fjorctingar nautskinns, hundrao.

Arnanesi |>ann 26. Maji 1818.

Eptir sucuramtsins befalhigu Eptir biskupsins, herra G. Vi-

og fullmakt dalins, skipun og fullmakt

J. Gucmundsson. Bergur Magniisson,

pr6fasturi Austur-Skapta-

fells syslu.

1818.

26. Mai.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Ca- 30. Mai.
• » —

»

stenschjold, ang. Undersogelse af Olfusaaens Ud-

lob. Khavn den 30. Mai 1818. — Rentek. isi.

Copieb. 2, Nr. 642.

• • • 9

Orebaks Havns Usikkerhed leder til det Onske,

om Noget paa en eller anden Maade kunde være at

foranstalte til at sikkre Seiladsen til dette Sted. Ved

at kaste Oinene paa Kortet er man falden paa den

Tanke, om Noget, og da hvad, kunde være at foran-

stalte til at Skibene kunde lobe op i Olvesaaen. Vi

maa formode, at foran liggende Grunde maa være den

[linder, som moder derimod. For at faae Vished derom,

anmodes Hr. Sliflamtm. om, at ville ved en kyndig Mand

lade denne Sag nærmere undersbge, samt efter Befin-

dende foreslaae om, hvad der kunde være at foranstalte

til at hæve disse Hindringer, med Overslag over de da

dertil medgaaende Omkostninger. Hvad [Oplysninger]

Hr. Stiftamlm. saaledes modtager forvente vi os i sin

Tid tilstillede, tillige med Deres gode Betænkning efter

Befindende. — Rentekammeret den 30. Maji 1818.

Plakat ang. adskillige Forholdsregler ved Au- 3. Juni

etioner i Sterv- eller Concurs-Boer. Khavn den

3. Juni 1818. — Publiceret ved Landsoverretten i Island

den 3. August 1818. — Canc. 2. Depart. Registr. XIX, 153
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1818. (1818, Nr. 867). Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr.

3. Juni. for 1818, S. 113—114. Schou XVIII, 122—123. Colleg. Tid.
;

' for 1818, S. 409—417 (med Motiver). — Islandsk: Klaustur-

p6st. 1819, S. 148-149.

Plakat, hvorved fastsættes adskillige Forholdsregler,

som skulle iagttages ved Auctioner i Sterv- eller Con-

cursboer.

Vi Frederik den Sjette dtc. G. V., at Vi allern. have

fundet for godt at foreskrive følgende Regler, der, med
Hensyn til Auctioner i Sterv- eller Goncursboer, for

Fremtiden skulle iagttages.

1) De Conditioner, paa hvilke rorlige Ting i Sterv-

eller Goncursboer bortsælges ved Auclion, skulle for

Fremtiden, ligesaavel som de, der angaae faste Eien-

domme, approberes af vedkommende Skifteret. —
2) De contante Penge, som lndcassatorerne modtage ved

de i saadanne Boer afholdte Lbsbre- Auctioner, skulle,

t inden 8 Dage efter Auctionens Holdelse, indbetales i

Skifteretlen. — 3) Dersom lndcassatorerne ikke til rette

Tid aflevere det contant modtagne Auclionsbelob, skulle

de fra den Tid af, og uden at der behoves en saadan

Forelæggelse, som er bestemt ved Forordn, af 12. Febr.

1790 § 11, udrede 6 Procent i Renter af Belobet, og

desuden erlægge til de Fattige en daglig Mulkt fra 2

Rbmk. til 2 Rbd. Sblvværdie, efter Sagens Omstændig-

heder; hvilke Tvangsmidler og skulle gjelde i ethvert

andet Tilfælde, hvor en Indcassator staaer tilbage med

den ham paaliggende Aflevering af de modtagne Mid-

ler. — 4) Som Indcassations-Salarium ved Salget af

Varer og Lbsbre kan i Sterv- eller Concursboer i intet

Tilfælde tilstaaes mere end 4 Procent. — 5) Af de

Pengesummer, som blive contant betalte, maae lndcas-

satorerne derimod kun oppebære halvt Salarium. —
6) Auctions-Conditionerne ved alle Auctioner over Varer

og Lbsbre, være sig enten i Boer eller ved frivillige

Auctioner, skulle tilfbies Gatalogen strax efter Titelbla-

det, og det hvad enten denne er trykt eller skreven;
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desuden skulle Conditionerne i det Værelse, hvor Au- 1818.

etionen holdes, opslaaes paa et Sted, som dertil findes ^^j^j"
bekvemt, til Alles Eftersyn. — 7) Ligesom det ved Pla-

katen angaaende Skifteforvaltningen i Vor kongelige

Residentsstad Kjobenhavn af 21. Marts 1809 udtrykke-

ligen er befalet, at Auctionsbelobet af de faste Eien-

domme, som et Bo lader sælge, stedse skal afleveres

til Skifteforvalteren, uden at passere Indcassalors Hæn-

der, saaledes skal denne i Sagens Natur grundede Re-

gel og ejælde udenfor Kjobenhavn, hvorhos den fra nu

af skal være udvidet til Auclionsbelbbene for Actier

eller Obligationer, være sig offentlige eller private, som

i Sterv- eller Concursboer bortsælges. — Hvorefter alle

Vedkommende sig allerund. have at rette. — Givet i

Vor kongelige Residentsstad Kjobenhavn den 3. Junii

1818.

Plakat ang. nærmere Bestemmelser i Trykke- 10. juni.

loven. Khavn den 10. Juni 1818 *. — Publi-

ceret ved Landsoverretten i Island den 30. Novbr. 1818, samt

i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1819. — Canc. 2. Depart.

Registr. XIX, 158 (1818, Nr. 905). Original-Aftryk hos Schultz.

Qvart-Forr. for 1818, S. 114—1155 Schou XVIII, 124. Coll.

Tid. for 1818, S. 449—453 Oed Motiver).

Plakat om en nærmere Bestemmelse i Forordningen

27. September 1799 §§ 8 og 24.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at Vi, til nær-

mere Bestemmelse af de i Forordn. 27. Septbr. 4799

foreskrevne Regler med Hensyn til Skrifter, som ere

fornærmelige for fremmede Staters Regenter, allernaad.

. ville have fastsat, at den, der lader Noget trykke, som

indeholder forhaanende eller utilborlige Yttringer om
fremmede, i Venskab med Os levende Regenter, ikke

skal kunne undskylde sig med den Omstændighed, at

») jevnf. Forordn. 9. Mai 1855 § 7.
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4818. det Fornærmende er taget af et andet Skrift eller Blad,

^~^T" men at han, endskjondt dette maalte være Tilfældet,

ligefuldt skal drages til Ansvar og Undgjeldelse , som

om han selv fra forst af havde fremfort hine fornærme-

lige Udladelser. — Hvorefter alle Vedkommende sig

allerund. have at rette. — Givet i Vor kongelige Resi-

dentsstad Kjobenhavn den 10. Junii 1818.

i7. Juni. Handels-Traktat mellem Danmark og Preussen.

Khavn den 17. Juni 1818 *. Dansk: Originai-

'

Aftryk hos Schultz, 16 Sider. 4'°. Coll. Tid. 1818, S. 873—

887. Schou XVIII, 127-137.

7 Handels-Traktat mellem Hans Majestæt Kongen af

Dannemark og Hans Majestæt Kongen af Preussen.

Sluttet i Kjobenhavn den 17. Junii 1818.

3. Art. De mest begunstigede Nationers Fordele,

der ifolge foregaaende Artikel ere de respective Under-

saatter tilstaaede, strække sig ligeledes til de Varer og

Skibe, der ere de tvende hoie eontraherende Parters

Undersaatter tilhorende. For at begunstige Handelen

saameget* mueligt, er man kommen overeens om, at de

danske Skibe skulle i Hans preussiske Majestæts Staters

Havne nyde de samme Forrettigheder som Landets egne •

Skibe, og at denne samme Fordeel skal være de preus-

siske Skibe tilstaaet i Hans Majestæt Kongen af Danne-

marks Staters Havne, med Undtagelse af Oerne Færde

og Island, samt af Grbnland og de danske Colonier.

De preussiske Skibe skulle i de danske Havne ikke

betale de 50 pCt. over den sædvanlige Tarif. Betalin-

gen af Havne-Afgifter, af Ind- og Udgangs-Afgifter eller

af Told af Varer, saavel som af hvad der erlægges af'

Skibe i Havnene, skal i Hans preussiske Majestæts Sta-

ter være den samme for de danske Skibe, som for

») Traktat 26. Mai 1846; Bekjencltgj. 11. August 1855 og

2. April 1856.
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Landels egne. Alle disse Fordele ere ligeledes lilstaaede 1818.

de preussiske Skibe i det danske Monarkies Havne. — ~i7^j^
29. Art. Nærværende Traktat skal vare i tyve Aar, og

Alt, hvad deri findes vedtaget, bor i dette Tidsrum -

uforandeiiigen iagttages og fuldbyrdes i dets hele Ind- i

hold, dog at det, forend bemeldte Traktats Tid udlober,

skal beroe paa begge de hoie Parters Forgodtbefindende

at komme overeens om sammes Forlængelse.

80. Art. Nærværende Traktat skal ratificeres, og'

Ratificationerne udvexles inden 2 Maaneders Forlob, at

regne fra den Dag, den er undertegnet, eller forinden,

dersom skee kan.

Dets til Bekræftelse have vi Underskrevne i Kraft

af vore Fuldmagter underskrevet nærværende Traktat

og forsynet samme med vore Segl. — Kjobenhavn den

47. Junii Aar eet Tusind, otte Hundrede og atten.

Cancellie - Plakat ang. Indiaans Modtagelse i
Juni -

Banken. Khavn 20. Juni 1818. — Denne Plakat

(indeholdende kgl. Resol. 14. Juni), uangaaende at det er til-

ladt Rigsbanken, og i sin Tid den nationale Bank, at mod-

tage Indlaan mod uopsigelige Obligationer, og Rente i rede

Selv", er publiceret ved Landsoverretten i Island den .30. Novbr.

1818, samt i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1819. — Ori-

ginal-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1818, S. 119.

Schou XVIII, 137. Coll. Tid. for 1818, S. 439 (med Datum

18. Juni). '
*

Octroy for Nationalbanken i Kjobenhavn paa Juli.

• 90 Aar. Louisenlund den 4. Juli 1818

—

Publiceret ved Landsoverretten i Islard den 30. Novbr. 1818,

samt i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1819. — Cancell. 2.

Depart. Registr. XIX, 181 b (1818, Nr. 10370- Original-Aftryk

hos Schultz, 38 Sider i 8"°. Qvart-Forr. for 1818, S. 125—

147; Schou XVIII, 142-163. Colleg. Tid. for 1818, S. 483—
613. Rubr. i Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 7, 1. H., S. 211.
™ T-*r''5"'*H»r " « »' S^rT f.J * 9 ~? -0 i i I I r 1 * • * ' 9 *jm 1 1 H^AZfH^ a_J^TiK T%m M m kd I« 1 ( I !

_ f .

. _ _
* '

) Aab. Brev 4. Fébr.x 1820. '
'

-
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4818. Patent ang. Ophævelse af Hertugdommerne

4. juii. Slesvigs og Holstens Forbindelse med Rigsbanken.

Khavn den 4. Juli 1818. — Dette „Patent, an-

gaaende Ophævelsen af den Forbindelse, hvori Hertugdom-

merne Slesvig og Holsten for nærværende Tid staae med den

hidtilværende Rigsbank", er publiceret ved den islandske Lands-

% overret den 30. Novbr. 1818, men ikke i Synodalforsamlingen.

Original-Aftryk hos Schultz paa Tydsk og Dansk, 12 Sider i

4to
;

paa Dansk alerte 8 Sider i 8'°. Qvart-Forr. for 1818,

S. 147-151 5 Schou XVIII, 163 (Rubr.). Coll. Tid. for 1818,

• S* 513-519. ,

• 'V'- '

'

"
"

Ji *: '^
'l

1

ii. Juli. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden, Amt-

mændene og Biskoppen over Island, ang. Geist-

lighedens Fritagelse for Delinqnent-Omkostninger.

Khavn den 11. Juli 1818. — Bekjendtgjort i Syno-

dalforsamlingen i Reykjavik 1819. — Canc. 3. Depart. Brevb.

1818, Nr. 2110. Fogtm. (Algreen-Ussing) yn # 7, 1. H.,
'

S. 218. — Islandsk: Klausturpost. 1819, S. 68-69 (med

Anmærkning).

Hos Gancelliet er, som (Tit.) bekjendt, blevet fore-

spurgt, om Præsterne og Repstyrerne i Island ere fri-

tagne for at deeltage i de til Delinquentsagers Behand-

ling og Forfolgning medgaaende Omkostninger, naar

disse, ifblge Reskr. 25. Julii 4808, skulle lignes paa

Efter herom at have indhentet samtlige vedkom-

mende Overøvrigheders, samt det kongelige Rentekam-

mers Betænkninger, skulle man tjenstl. melde Dem, til

behagelig Underretning og Bekjendtgjbrelse for Ved-

kommende, at da Geistligheden i Island ikke svarer

Tiende af Ltfsbre, saa kan den heller ikke paalægges

at bidrage til Delinquentomkostningerne, der efter dette

Collegii Skrivelse af 40. Maji 4788 paalignes Lbsegods-

Tienden, hvorimod Repstyrerne ikke kunne fritages fra
,

forholdsmæssig Deeltagelse i de ommeldte Slags Om-

*
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kostninger. — Det kongelige Danske Gancellie den 1818.

11. Julii 1818. s
'

< ^rTTTr
11. Juli.

Cancellie-Circnlaire til Stiftamtmanden, Amt- is. Mi.

mændene, Biskoppen og Landsoverretten i Island,

ang. Embedsmænds Indskud i Enkekassen. Khavn

den 18. Juli 1818. — Det den islandske Landsover-

ret tilstillede Exemplar er publiceret ved bemeldte Ret den

30. Novbr. 1818, og det til Biskoppen er ligeledes bekjendt-

gjort i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1819. — Canc. 2.

Depart. Brevb. 1818, Nr. 2682;. 3. Depart. Brevb. 1818, Nr. -

2164b (fattes i Brevbogen og blandt Brevene). Fogtm. (Al-

green-Ussing) VII. 7, 1. H., S. 223. — Islandsk: Klaustur-

p6st. 1819, S. 70—72.

P. M. Directionen for den almindelige Pensions- -

kasse har tilskrevet Cancelliet, at den, for at kunne yde

Embedsmændenes i Trang efterladte Enker og Bbrn den

Understottelse, hvortil Anordningerne give dem Adgang,

er nodvendigt, at det strængt overholdes, at ingen Em-

bedsmand tilsidesætter den Forsorg, han skylder sin

Hustru, ved at forsikkre hende den befalede Pension i

den almindelige Enkekasse. Bemeldte Direclion har

derfor tilstillet Cancelliet et Schema, hvorefter den øn-

sker at enhver Embedsmand maatte paalægges at af-

give sin Erklæring, om han har forsikkret sin Hustru i

Enkekassen.

1 ak fremsende et Antal af disse Schemata, skulle

man tjenstl. anmode (Tit.) at [foranstalte, at samtlige

Embedsmænd i N. N. Amt, forsaavidt som de sorterer

under Cancelliet, udfylde disse Schemata *, og derefter

snarest mueligt tilbagesende samme. Skulde flere Sche-

!

) fra [ til Biskoppen: „(at) De selv behageligen ville

udfylde samme og foranstalte at samtlige Provster, Præster

og bvrige Kirke-Betjente udfylde berorte Schema"; — til

Landsoverretten: foranstalte, at Rettens Medlemmer

behageligen ville udfylde samme, samt foranstalte [at] de

VII. h. 51
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\ 81 8. mata behcJves, kan disse erholdes. — Det kgl. Danske

TTTT^" Cancellie den 18. Julii 1818.
18. Juli.

[Schema],

Em- hans To- I fOrste

af hans
tal-

Til- Om
beds- rcg-

hvil- uvis-
Om fælde

hunsum- om og
man- lc- ken se men

af

han hvor- Ko-

dens
hans

men-
Kas- Ind-

er

meget
haus jens

har

Al- se kom-
samt-

•

Kone ei væ-
Navn

der
tere-

den- ster
fOrSik-
lr rAf \au l i

Al-
ICL

OS de ne

an-

i kgl.

Tje-
Ind-

eller den al-

minde-
der

gift

lim- faste kom- ugift lige

vises. neste
ster

Enke- f6r

bede L6n kasse

Om og
hvorvidt
der i saa
Tilfælde

af hendes
forrige

Mand er

forsikkrct

hende
Enkepen-
sion i deu
alminde-
lige Enke-

kasse

A årsagen
hvorfor

intet Ind-
skud for

hende er

gjort, eller

paa hvad
anden

Maade der

ér sdrget
for hendes
Enke-
stand

Denne Angivelses Rigtighed bevidnes egenhændig

27. Juli. Reglement for Nationalbanken i Kjobenhavn.

Kbavn den 27. Juli 1818. — , Publiceret ved Iiands-

overretten i Island den 30. Novbr. 1818, samt i Synodalfor-

samlingen i Reykjavik 1819. — Canc. 2. Departem. Registr.

XIX, 198 b (1818, Nr. 1138). Original- Aftryk hos Schultz,

29 Sider. 8™. Qvart-Forr. for 1818, S. 158-1.8?, Schou XVIII,

199—216. Colleg. Tid. for 1818, S. 563—586^ Rubr. hos

Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 7, 1. H., S. 226.

28. Juli. Cancellie-PIakat ang. Indlaan i Nationalban-

ken i Kjobenhavn. Khayn den 28. Juli 1818. —
Denne „Plakat, angaaende hvorvidt Nationalbanken i Kjoben-

havn modtager Indlaan i Navneværdie paa opsigelige Obliga-

blive udfyldte af de ved og under Retten ansatte:Embeds-

mænd". — I Canc. Circulaire til Stiftamtmanden over Is-

land og til Biskoppen 1. Mai 1819 (Canc. 3. Departem.

Brevb. 1819, Nr 1770) bliver det ovenanfbrle Cancellie-

Circulaire 18. Juli 1818 paa ny indskjærpet.
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tioner, m. v.", er publiceret ved Landsoverretten i Island den

30. Novbr. 1818, samt i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli

1819. — Canc. 2. Depart. Registr? XIX, 198 b— 199. 201 b—202

(1818, Nr. 1138*). Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr.

for 1818, S. 170; Schou XVIII, 215. Colleg. Tid. for 1818,

S. 560—561. " ri
'

'

Cancellie-Bekjendtgj oreise ang. Regler om 30 - JpH.

Dtvartals-Coursen. Khavn den 30. Juli 1818 \ —
> Ikke publiceret i Island, men her optaget i Henhold til Aabent

Brev 6. April 1818. — Canc. 2. Depart. Registr. XIX, 201

T181S, Nr. 1147). Qvart-Forr. for 1818, S. 173—174 (med
Cours-Tabel for August og September). Schou XVIII, 215—
216 (med Rubrum af Tabellen). Coll. Tid. 1818, S. 586—588

(med Motiver, men uden Tabellen).
i

Bekjendtgjorelse angaaende de Regler, hvorefter

Qvarlals-Coursen sættes.

Hans Majestæt Kongen har under 29. d. M. allern.

foreskrevet folgende Regler med Hensyn til Beregningen

af den ved det kgi. aabne Brev af 6. April cl. A. be-

falede Qvartals-Cours:

\) Qvartals-Courscn skal sæltes efter Gjennemsnitlet

af de i sidste, forend dens Sællelse gaaende, Bors-

dages Cours. — 2) Herved blive de Courser, som ere

noterode paa 100 Species eller 200 Rbd. S. M. mod

Rigsbanksedler, at lægge til Grund. — 3) Qvarlals-

Coursen skal sælles lil saadanne Summer, som gaae op

med I2W; og videre Rabat end den, som heraf er en

Fblge, skal ikke finde Sted. ~ . 4) Qvarlals-Coursen skal

i Fremtiden sæltes den 20. Marlii for Tidsrummet fra

\ April til 30. Junii; den 20. Junii for Tidsrummet fra
*

1. Julii til 30. Seplbr.; den 20. Seplbr. for Tidsrummet

fra \. Oklobr. til 34. Decbr., og den 20. Decbr. for

Tidsrummet fra 1. Januar lil 31. Maris. — Som Fblge

heraf bliver den Qvartals-Cours, som i Dag sættes, ikkun >

Regel for August og September Maaneder d. A. —
l

) Plak. 11. Mai 1819.

51*
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5) Den Committee, som efter foranstaaende Regler sæt-

ter Qvartals-Coursen, skal, hver Gang saadan Cours er

sat, udarbeide og ved Trykken bekjendtgjore en Tabel,

som viser Goursens Belob i Rigsbanksedler og Tegn

efter de fårskjellige Summer. — Hvilket herved til alle

Vedkommendes Efterretning bekjendlgjbres. — Det kgl.

Danske Cancellie den 30. Julii 1818.

so. juii. Reglement for Communitets- og Regents -Sti-

pendiet ved Kjobenhavns Universitet. Khavn

den 30. Juli 1818. — Publiceret ved Landsoverretten

i Island den 7. Juni 1819, og i Synodalforsamlingen i Reykja-

vik 1819. Originalen indheftet med kgl. Resol. 31. Juli 1818

i Universitets- og Skole-Directionens Forestillinger 1818, Nr.

619. Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1818,

S. 175—181 5 Schou XVIII, 216-223. Colleg. Tid. for 1818,

S. 793-807. Rubr. hos Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 7, I.H.,

S. 229. — Islandsk: Rubr. i Klausturp6st. 1819, S. 97—98.
I

Reglement for Stipendium Communitatis og Bene-

ficium Domus Regiæ ved Kjobenhavns Universitet.

-Vi Frederik den Sjette &c. G. V.:* For at det gavn-

lige Oiemed, som ved Stiftelsen af Communitets- og

Regentsbeneficiet har været tilsigtet, nemlig Understøt-

ning for trængende og værdige Studenter ved Kjoben-

havns Universitet, endmere kan vorde opnaaet, fornem-

melig derved, at Pengestipendiet kan yde en klække-

ligere Hjælp end hidtil, og, ved at gives visse Grader,

til hvilke der efterhaanden kan opstiges, sæltes i et

mere passende Forhold til Enhvers Trang og akademiske

Flid, er det Vor allern. Villie, at der med disse Bene-

ficiers Uddeling m. v. for Eftertiden skal forholdes saa-

ledes, som fblger:

\ \) Communitetsslipendiet skal have 3 Grader,

nemlig: den fbrste eller nederste af 1 Rbd., den anden

eller mellemste af \ Rbd. 3 Mk., og den tredie eller

bverste af % Rbd. Sblv ugentlig. — 2) Antallet af Sti-

pendieportionerne, eller af de enkelte Stipendier, skal
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være reglementeret til 430, fordeelte paa de forom- 1818.

meldte 3 Grader saaledes, at den forste Grad indbe- 30. Juli.

fatter 60, den anden 40 og den tredie 30 Portioner,

hvilke Stipendiers Belbb, nemlig:

60 å 1 Rbd 3120 \ '

\ 40 å IV2 — . . . . 3120 ( aarlig, .

30 — . . . . 3120
J

udgjor ialt aarlig 9360 Rbd. 1 Tilfælde at der blandt

Communitelels Alumner lil een Tid ikke fandtes 70, som

i Henhold til hvad nedenfor i §§ 9 og 40 er fasisat, fuld-

kommen qvalificerede sig til hoiere Stipendium, maa

det være Communitets-Directionen overladt at antage

saa mange Flere til at nyde det laveste Stipendium,

som der blive Stipendier af anden og tredie Grad ube-

satte, saa at det reglementerede Antal af 130 Stipen-

diater bliver fuldstændigt, men dog i intet Tilfælde

overskrides. — 3) Nedsættelsen af det nuværende Antal

af ordinaire Stipendiater, som er 154, til det, som for

Fremtiden skal være reglementeret, nemlig 130, skeer

successive i de 4 næstfolgende Aar 1819, 1820, 1821,

1822, saaledes, at i ethvert af disse aarligen nedlægges

6 Stipendiepladser. Imidlertid maae dog ikke tildeles

, flere Stipendieportioner af anden Grad end 40, eller

af tredie Grad end 30, men de, som i de nærmeste fire
1

Aar oppebæres over det Antal af 130, maae alle be-

regnes som Stipendier af forste eller nederste Grad. —
4) Adgang til at nyde Communitetsstiperidiet have:

a) allerede i det forste akademiske Aar: de, som, di-

milterede fra nogen af de offentlige lærde Skoler, have

der været Stipendiater eller Gratister, forudsat, at de

ved Examen artium have erholdet Hovedcharakteren

Meget godt. Ogsaa skulle, ligesom hidtil, de fra Island,

Færoerne eller Gronland hidkommende Studerende være

privilegerede til umiddelbart efter Examen artium at '
-

erholde GommunitelsstipendieL Det samme Privilegium

*) saal. det trykte Reglem. ; den skrevne Original derimod „tre". >
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4818. skal ogsaa fremdeles aarlig nydes af Tvende, som di-

30. Juli. mitteres fra Frederiksborg Skole, dog under Forudsæt-

ning af, at de have samme Reqvisiter, som ovenfor ere

fastsalte for de fra andre offentlige Skoler Dimitterede,

der skulle kunne have Adgang til Communitclsslipendiet

allerede i det forste akademiske Aar. Under særdeles

Omstændigheder skulle ogsaa de, som ere dimitterede

fra private Instituter eller af private Lærere, kunne er-

holde. Stipendiet i deres forste akademiske Aar, hvorom

de da have at henvende sig med Ansogning til Vor

Direclion for Universitetet og de lærde Skoler. Alle

dc, hvilke saaledes allerede i deres forste akademiske

Aar maatte erholde Communitetsstipendiet, miste delle

igjen, saafremt de ikke inden den lovbefalede Tid af

eet Aar have underkastet sig begge den philosophiske

Examens Prover, i det mindste med Ilovedcharakleren

Haud illaudabilis. — b) Efter det forste akademiske

%
Aar: alle de, som inden den lovbefalede Tids Forlob

have underkastet sig begge den philosophiske Examens
'

Prbver, i det mindste med Hovedcharakteren llaud

illaudabilis, og hvis Uformuenhed iovrigt dertil qvali-

ficerer dem. — 5) De, som erholde Communitetsstipen-

diet i det forste akademiske Aar, kunne vedblive at

nyde det i endnu 3 Aar, . efter at de have absolveret

den philosophiske Examen; de, hvilke det forst tildeles,

efter at de have taget den philosophiske Examen, i 3

Aar fra den Tid af, da Stipendiet blev dem tildeelt;

dog saaledes, al Ingen kan nyde det i længere Tid end
1k Aar efter at han har taget sin Embeds- Examen.

Imidlertid skal Vor . Direclion for Universitetet og de

lærde Skoler være bemyndiget til, i enkelle Tilfælde

og paa Grund af særdeles Omstændigheder, at bevilge

en Forlængelse af endnu et halvt Aar. For Enhver,

som nyder Communitetsslipendium, ophorer delle, saa-

snart han bliver ansat i offentlig Tjeneste. — 6) En-
1

hver, som attraaer .Communitetsstipendiet, har at hen-

vende sig til Præposilus Communilatis med et skriftligt

\ i
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Petilum og tilhørende Teslimonia. Præpositus Commu- 1818.

nitatis forfatter en Liste over de Ansogende og tilstiller 30. Juli.

derefter Decimus facultalis (heolosicæ samme med en

Exlract af Ansogningerne og med disse selv. — 7) De

som i Henhold til § 4 ansoge om at nyde Communitets-

slipendiet slrax efter at have laget Examen artium, maae

vedlægge deres Ansogninger deels en verificeret Af-
'"

skrift af de Cbaraklerer, de ved Examen artium have

erholdt, deels behbrigc teslimonia pauperlatis samt

vedkommende Rectors Attest for, at de have været

Stipendiater eller Gralister i den Skole, hvorfra de ere

eliminerede. — 8) De, som efter allerede at have taget,

Examen philosophicum, ansoge om Communitelsslipen-

diet, bor med deres Ansogning fremlægge saavel paa-

lidelige Attester om deres Trang, som Vidnesbyrd fra

vedkommende Professorer i det philosophiske Facultet

om deres Flid, Fremgang og Sædelighed, og derhos

opgive, hvilket Embedssludium de have vaigt, og for-

saavidt de allerede have begyndt dette, da, saafremt

Theologien ikke er deres Hovedstudium, og de saaledes

ere det theologiske Facullet selv bekjendte, vedfeiie

Vidnesbyrd fra de Professorer, hvis Forelæsninger de

hore. — 9) Paa Ansogernes Trang, Flid og Opforsel be-

roer det, om og hvor snart de kunne erholde Commu-

nitetsstipendiet; ligeledes, hvorvidt de kunne rykke op

fra en lavere til en hoiere Slipendiegrad, saavel som

og, hvorvidt de kunne vedblive at nyde det dem een-

, gang til lagt e Beneficium. Den, som ansoger om at er-

holde Stipendium af en hoiere Grad, maa dedor, naar

han ikke studerer Theolosien: ved anbefalende Attester

fra vedkommende Professorer godtgjore sin vedvarende

akademiske Flid, uden hvilke Altester hans Ansogning

aldeles ikke bor komme i Betragtning. — 10) Naar

Communiletsslipendiet for fGrsle Gang tildeles Nogen,

kan ham kun lillægges det af forste eller nederste

Grad; fra forste' Grad skeer Ascension til anden, og

fra anden til. tredie Grad. Ingen kan saaledes begynd"
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1818. med Stipendiet af 1 Rbd. 3 Mk., eller det af anden

30. Juli. Grad, ei heller med Stipendiet af 2 Rbd., eller det af

tredie Grad, eller paa eengang rykke op fra nederste

til oversle Grad. Oprykkelse fra forste til anden Grad

måa ikke bevilges for efter at Stipendiet af forste Grad

har været nydt i eet Aar; Oprykkelse fra anden til

tredie Grad ligeledes forst, efter at Stipendiet af anden

Grad har været nydt i eet Aar. — 11) Stipendiet til-

deles, og de forommeldle Forhoielser deri bevilges

tvende Gange i hvert akademisk Aar, nemlig i Lobet

af November og af Mai Maaned, saaledes, at de hver

Gang bevilgede Stipendier af alle Grader beregnes enten

fra 1. November eller fra 1. Mai. — 12) Da det kan

formodes sædvanligen at ville blive Tilfældet, at ved

den halvaarlige Udnævnelse ikke alle qvalificerede An-

sogere kunne erholde en ordentlig Plads paa Commu-

nitelet, skal det theolpgiske Facultet være bemyndiget

til, efter at saadan Udnævnelse er skeet, at indstillede

mest trængende og værdige iblandt dem, der have

maattet forbigaaes, til af Vor Direction for Universitetet

og de lærde Skoler at bevilges en overordentlig Un-

derstøttelse af 20 Rbd. Solv til hver, dog saaledes, at

dertil ikke anvendes mere end i det hdieste 250 Rbd.

hver Gang, eller 500 Rbd. aaiiig. Til at udrede denne

overordentlige Understøttelse bestemmes det, som i

Halvaarets Lob er blevet besparet ved de Vacancer, der

i samme ere forefaldne, og det saaledes, at saafremt

den besparede Sum er mindre, end hvad der indtil

foranforte Belob maatte foreslaaes som extraordinair

Understøtning, maa det Manglende tilskydes af Ligbæ-

ringskassens Overskud. — 13) Skulde en Stipendiat be-

findes ved Forsommelse af sine Studeringer eller usædelig

Opforsel at have gjort sig uværdig til at nyde det -ham

bevilgede Stipendium, da skal Facultetet være bemyn-

diget til, naar han studerer Theologie, efter den Kund-

'
. skab, Facultetet da har om ham, hvis han sluderer

s
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anden Videnskab, da efter behorige Underretninger fra 1818.

det Facultet, under hvilket han studerer, for ham at 30. Juli.

nedsætte hoiere Stipendium til lavere, at indeholde

hans Stipendium indtil videre, eller ganske at fralage

ham det. Det samme gjælder, om Stipendiaten uden-

for de lovbestemte Ferier er reist bort uden Gommuni-

tels-Direelionens Tilladelse. — 44) Naar Udnævnelse

eller Opflyttelse er skeet, indsendes til Vor Direction

for Universitetet og de lærde Skbler en Liste paa dem,

som Stipendiet eller Forhoielse deri er lilstaaet, med

tilfoiet Anmærkning, hvilket Hovedstudium Enhver dyr-

ker. — 4 5). Det Beneficium af dobbelt Communilets-

stipendium, som hidtil efter Reskript af 1 4. Januar 4803

har været bestemt for 3 islandske Studenter, der lægge

sig efter Medicin og Ghirurgie, skal fremdeles komme
saadanne islandske Studenter tilgode paa den Maade,

.

at dem slrax tilstaaes Stipendium af tredie Grad. Den

derved foranledigede hoiere Udgift udredes udenfor det

ovenfor reglementerede Antal af Slipendieportioner. Det

Samme gjælder om de extraordinaire Communitetssti-

pendier, som ved Reskript af 43. Mai 4791 enten for

stedse eller indtil videre ere bevilgede. — 4 6) Stipen-

diet udbetales ved hver Maaneds Slutning til enhver

Stipendiat med Vis af det, hvortil det ham tillagte

ugenllige Stipendium belober sig for eet Aar. Udbeta-

lingen skeer ved Præpositus Gommunitatis, til hvem den

forriodne Sum foriveien anvises. Udbetalingen skeer

enten i rede Solv, eller i Rigsbanksedler efter den ved

Betalingstiden gjældende Qvartals-Cours. — Naar den

maanedlige Udbetaling har fundet Sted, og i det seneste

4 4 Dage derefter, indsender Præpositus Communitatis i

v

samtlige Vedkommendes Qvitteringer for det Oppebaarne

til det theologiske Facultet, for at vedlægges Gommu-

nitetets Regnskab. — 47) I Henseende til Beneficium

af fri Bolig paa Regentsen og dermed forbundne Re-
'

gentsstipendium for 400 Studenter, som ere Alumni

\
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4818. Communitatis, forholdes paa samme Maade som hidtil,

^ juli °S 1 Overeensstemmelse med Fundatsen af 25. Junii

1777, ikkun at det for Fremtiden, i Analogie med de

nye Bestemmelser for Communitetsstipendiet, fastsættes

ogsaa med Hensyn til Regents- Beneficiet: a) at i Hen-

seende til Adgangen til Regentsb éneficiet og Længden

af deji Tid, i hvilken det kan nydes, i Almindelighed

gjælde de samme Regler, som ovenfor i §§ 4 og 5 ere

bestemte i Henseende til Adgang til Communitetsstipen-

diet. — b) at herefter ingen andre Studerende, end

de fra Island, Færoerne eller Gronland, eller de,

som fra Frederiksborg lærde Skole dimitteres, dog

disse sidste ikkun under de foran i § 4 fastsatte Be-

tingeiser, skulle være privilegerede til at erholde Re-

;
gentsbeneficiet strax, efter at de have taget Examen

artium. — c) at Regentsbene/iciet kan for en Tid eller

for bestandig fratages af samme Aarsager, som det

ovenfor i § 13 i Henseende til Communitetsstipendiet er

bestemt..— Hvorefter alle Vedkommende sig allerund.

have at rette. — Givet i Vor kongelige Residentsslad

Kjobenhavn den 30. Julii 1818.

so. juli. - Cancellie-Plafcat ang. ftvartals-Coursen. Khavn

den 30. Juli 1818. — Ikke publiceret i Island, men

her optaget i Henhold til Aabent Brev 6. April 1818. — Canc.

2. Depart. Registr. XIX, 202. 205 (1818, Nr. 1148). Original-

Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1818 (med Cours-Tabel) ;

Schou XVIII, 216 (med Rubrum af Tabellen). Colleg. Tid.

for 1818, S. 560.

Plakat angaaende Qvartals-Coursen for August og

September Maaneder 1818.

Af den i Overeensstemmelse med det kongelige

aabne Brev af 6. April sidsti. til Qvartals-Coursens Be-

stemmelse anordnede bestandige Committee er den

Cours, hvorefter Rigsbanksedlerne i August og Septbr.

Maaneder d. A. skulle modtages i alle de Sblvbetalin-
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ger, der efter allerhbistbemeldte aabne Brev kunne af- 1818.

gjores med Rigsbanksedler, bestemt til 250 mod lOO^^PT^T
SO Juli

Species eller 200 Rigsbankdaler Sblv, saa at fblgelig

1 Rbd. Sblv i alle foranfbrte Tilfælde kan betales med
1 Rbd. 24 Sk. i Navneværdie. — Hvilket herved kund-

cjores til alle Vedkommendes Efterretning. — Det kgl.

Danske Cancellie den 30. Julii 1818.

Forordning for Danmark, ang. Bestemmelser si- Juli -

om de gjeldende Myntsorter. Frederiksberg den

81. Juli 1818. — Publiceret i Landsoverretten i Island

den 5, Juli 1819, samt i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1819.

Emaneret igjennem de Deputerede for Finantserne. Original-

Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1818, S. 181-184.

Schou XVIII, 223—226. Colleg. Tid. for 1818, S. 608-612.

Islandsk: Klausturpost. 1818, S. 181 -ri 85 (med Anmærk- *

ningerj
5
jevnf. S. 165 og 1819, S. 134 i Anmærkningen $ Rubr.

i Klausturpost. 1819, S. 98 med Anmærkning. Ifolge M. Ste-

phensens Mening har denne Forordning ikke haft nogen Gyl-

dighed for Islands Vedkommende, hvilken Mening han stotter

paa Plak. 11. Mai 1819.

Forordning for Kongeriget Danmark, angaaende de

saavel ældre som nyere Myntsorler, der herefter blive

at bruge i alle rede Sblvbelalinger.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V. : Ifolge Vort aabne

Rrev af 6. April indeværende Aar skal rede Sblv være

Grundbetalingsmiddelet i Vort Rige Danmark. Det vil

derfor være fornbdent, deels, at ved Siden af Sblv-

Rigsbankdalerne sæltes e*t tilstrækkeligt Antal mindre,

til disses Gehalt forholdsmæssigen svarende, Solvmynter

i Omlob, deels ogsaa, at det lovgyldigen bestemmes,

hvorvidt og hvorledes de ældre Sblvmynter, som endnu

niaalte forekomme, skulle ansees som lovligt Betalings-

middel, saavel ved Vore Kasser, som i Betalinger mellem

.
Mand og Mand. Vi fastsætte og kundgjbre derfor her-

ved allern. Folgende:

1) Foruden de ældre Sblvmyntsorter, hvilke neden-
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1818. for nærmere omtales, ville nye Va Rigsbankdalere eller

31. Juli. Tomarkstykker, de ifolge Vor Plakat af 10. Julii 1816 for

Vore Hertugdommer udprægede 16 og 8 Rigsbankskil-

lingsslykker, samt nye Kobber- Een- og Toskillinger,

fylive satte i Omlob. — 2) De nævnte Eentrediedeel-

Rigsbankdalere, eller Tomarkstykker, blive afRigsbank-

myntens bestemte Gehalt, I8V2 Rbd. af 1 Mk. fiint Sblv,

og erholde samme Storrelse ogLodighed, som de slesvig-

holslenske 11 lodige Tiskillinger, til hvis Værdie (10

Styver eller 20 Skilling gammel dansk Gourant) de al-

deles ville svare. — 3) I Hensyn til det Udvortes blive

de concave, randede og forsynede med ophbiet Kant.

Paa Adversen sættes Vort Navnetræk, og paa Reversen

Værdien: 32 Rigsbankskilling, og derunder Aarstallet. —
4) Otte og Sexten-Rigsbankskillingsstykkerne, oprindeligen

udprægede for Hertugdbmmene, ere slagne til den al-

mindelige ovennævnte Myntfod. 16 Skillingerne ere

udprægede af 8-lbdigt, 8 Skillingerne af 6-lbdigt Sblv.

Deres Udvortes er, paa Adversen: Vort Navnetræk, og

paa Reversen: 8, 16 Reichsbankschilling og Aarstallet.

—

5) Af den nye Kobberskillemynt gaae 64 Eenskillinger,

altsaa 32 Toskillinger, paa 1 Pund cblnsk Vægt. Disse

Skillinger blive concave og randede. Paa Adversen skal

sætles: det danske Vaaben, og paa Reversen Værdien

:

f

1 eller 2 Rigsbankskilling, derunder Aarstallet. — 6) Af

de ældre hidtil i Vort Kongerige og Vore Hertugdbm-

mer gangbare Sblvmynter skulle fblgende modtages i

alle Retalinger for den Værdie i Rigsbankmynt, hvortil

de her ere ansatte:

i Species for 2 Rbd. » Sk. rede Sblv.

S

32

64

38

Sk. slesv.-holst. Cour.
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15 Skilling dansk Cour. . . for » Rbd. 24 Sk. rede Solv. 1818.

5 — slesv.-holsl. Cour. — » — 16 — — 31. Juli.

10 — dansk Cour. . . . — » — 16 — —
Vc Rdlr. dansk Cour., eller

de saakaJdteMarkstkr. — » — .16 — —
2V2 Sk. slesv.-holsl. Cour. — » — 8 — —
7) De Sblvmynter, som gaae og gjælde for 24 Rigsbank-

skilling og derover, skulle udelukkende bruges i store

Betalinger; de, som gaae for 16 og 8 Rigsbankskilling,

derimod til mindre Betalinger, saaledes at Jngen er for-

pligtet til at modtage deraf en slbrre Sum end 3 Rbd.

rede Sblv i een Betaling. Af Kobber- Skillemynlen er

Ingen forbunden at modtage mere end 16 Skilling ad

Gangen. — 8) Samtlige foranfdrte, *i den vedhæftede

Fortegnelse opregnede, Sblvmynter og Kobber -Skille-

mynter skulle altsaa, i Overeensstemmelse med det

i det Foregaaende Fastsatte, uv'ægerligen gaae og gjælde

ved alle Vore Kasser og imellem Mand og Mand, efter

den for disse Myntsorter her angivne og paa Forteg-

nelsen nævnte Værdie. — Hvorefter Alle og Enhver sig

allerund. have at rette. — Givet paa Vort Slot Frede-

riksberg den 31. Julii 1818.

Fortegnelse over de Myntsorter, som ifblge af For-

ordningen af 31. Julii 1818 skulle gaae og gjælde i alle

rede Solvbetalinger i Danmark.

1 store Betalinger:
1 ,

N

En heel Species tages for . 2 Rbd. » Sk. r. S.

2
/3 Species i _ 32 — —
Va .... 4 — » — — %

:

::

En Rie;sbankdaler 1 — »~ — —
Va Species » — 64 — —
5 Rigsorter 2 — » — —
En enkelt Rigsort

v

» — 38 — —
En Ve Species eller 10 Sk. slesvig-

holst. Courant » — å2 — —

/

/
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1818. En 32 Rigsbankskilling 32 Sk. r. S.

31 JulT
^n ^ Skilling dansk Gourant 24 — —

I mindre Betalinger indlil 3 Rbd.:

En o Skilling slesvig-holslensk Courant .". 16 Sk. r. S.

En 10 — dansk Courant . .
.' 16 — —

En 16 Reichsbankscliilling 16 — —
En Vc Rigsdaler eller et saakaldet Mark-

stykke ; .
.*

. . 16 — — *

En 2V2 Skilling slesvig-holstensk Cour. . . 8 — —
En 8 Ueichsbankschilling 8 — —

Skillemynt, hvoraf kun tages 16 Rbsk. ad Gangen:

Kobber. * ; . %
n

2 Rigsbankskilling.

1 Rigsbankskilling.

10. August. Bekjendtgj oreise fra Direcfionen for Univer-

sitetet og de lærde Skoler, ang. Forandringer

ved Examen Artium. Khavn den 10. August

1818 \ -— Denne
<t
Bekjendtgjbrelse angaaende nogle For-

andringer og nærmere Bestemmelser i Forordningen om Exa-

men artium af 22. Marts 1805, m. v." (kgl. Resol. 7. August),
v

er publiceret ved kandsoverretten i Island den 7. Juni 1819,

samt i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1819. — Den kongel.

Resol. i Univ. Direct. Forest. 1818, Nr. 621. Original-Aftryk

hos Schultz. Qvart-Forr. for 1818, S. 190—195; Schou XVIII,

233-238. Colleg. Tid. for 1818, S. 699—726 (rned Motiver).

22. August. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

1

ang. det islandske Bibelselskab. Khavn den 22.

AugUSt 1818. — Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen i

Reykjavik 1819. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1818, Nr. 2254.

Den meddelte kgl. Resol. 5. Aug. i Canc. 1. Dep. Forest. 1818,

) jevnf. Bekjendtgjarelse 13. Mai 1850.
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Nr. 163. Coll. Tid. 1818, S. 632 (Resol. 5. Aug., med en kort -1818.

Notice om Selskabet). Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 7, 1. H., - —

-

S. 235 (efter Coll. Tid. under Dat. 5. Aug.). - Islandsk: 22, AuS^st-

Klausturpdst. 1819, S. 98 (under Resol." Datum : 5. August).

P. M. Cancelliet har alPcrunderd. foredraget Hans

Maj*, den med D. Ilbiærv.* Skrivelse af 5. Mai sidsti.

hertil indkomne Forestilling fra det paa Island opretlede

Bibelselskab, og, Allerhoislsamme har derpatf under 5.

d. M. allern. behaget at resolvere saaledes:

t(
Vi tilsige allern. det den 10. Septembr. 1816 op-

retlede Bibelsclskab i Island Vort allerhoieste Bifald og

Beskyttelse". -
'

'

Hvilken allerh. Resolution Cancelliet herved har den

Fornbielse tjcnsll. at tilmelde D. Hbiærv. til behageligst

Underretning og Bekjendlgjbrelse for Selskabels øvrige

Medlemmer. — Det kongelige Danske Cancellie den

22. August 1818.. ,

N
' •

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over i. Septbr.

Island, ang. Forhoielse af Medicinaltaxten i Is-

land. Kliavn den 1. Septembr. 1818. — Canc.

Sr Dcpart. Brevb. 1818, Nr. 2704. Den meddelte kgl. Resol.

19. August 1818 findes i Canc. 3. Departem. Forcstill. 1818,

Nr. 100. Fogtm. (Algveen-Ussing) VII. 7, l. H., S. 246

(under Resolutionens Datum: 19. August). -— Islandsk:

Klausturp6st. 1819, S. 75 (muler Datum: 1. Septbr.).

i

Den af Apothekcr Vipfussen paa Næs i Island ind-

givne Ansbgning, om Tilladelse (il at udsælge sin Me-

dicin med en Forhoielse af 20 a 25 pCt. til den for

Rigel fastsatte Taxt, er af Cancelliet allerund. bleven

foredraget Hans Maj*., og, del har derpaa behaget Aller-

hoislsamme under 49. f. M. allernaad. at resolvere saa-

ledes :

,<Vi tillade allern. Apolheker Vigfusen paa Næs i

Island at udsælge sine Medicinalvare med en Forhoielse

af 40 pCt. til den for Danmark fastsatte Medicinaltaxl".

\

a \



816 Ganc. Skriv. ang. Medicinaltaxten.

1818. Hvilken allerhoiesle Resolution man herved Ijenstl.

^^^^r skulde tilmelde Hr. Stiflamlm. til behagelig Efterretning

og Bekjendtgjorel.se for Vedkommende. — Det kongel.

Danske Cancellie den 1. Septembr. 1818 \

5. septbr. Cancellie - Circulaire til samtlige Overøvrig-

heder i Danmark og Island, ang. Betalingsmaa-

den af Collegial-Gebyrer. Khavn den 5. Septbr.

1818. — Publiceret ved Landsoverretten i Island den 30.

Novbr. 1818, som kgl. Resol. 26. August: jevnf. Klausturp.

1819, S. 15. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1818, Nr. 2738. —
Original-Aftryk paa 2 Bl. i 4'°. Coll. Tid. for 1818, S. 682.

Fogtm. (Algreen-Ussing) VIL 7, 1. H., S. 272.

Hans Majt*. Kongen har ved allerh. Resolution af

26. f. M. allern. fastsat:

tt
at alle collegiale Gebyrer, der herefter erlægges,

hvad enten de hidrore fra forhen udfærdigede, men

endnu uindloste Expeditioner, eller fra saadanne, som

/ i Fremtiden udfærdiges, skulle betales i rede. Sblv".

Hvilken allerh. Resolution Cancelliet herved tjenst-

ligst skulde tilmelde (Tit.) til behagelig Underretning og

Iagttagelse. — Det kongelige Danske Cancellie den

5. Septembr. 1818.

29. Septbr. Cancellie - Circulaire til samtlige Overøvrig-

heder i Danmark, ang. Sikkerhed for Umyndiges

Midler. Khavn den 29. Septembr. 1818. —
Dette Circulaire er ogsaa sendt til Amtmændene i Island, skjcmdt

det biensynlig kun har Hensyn til Danmark. — Canc. 2. De-

part. Brevb. 1818, Nr. 3646; jevnf. 3. Depart. Brevb. 1818,

Nr. 3052. Original-Aftryk som
t4
Circulaire" paa 2 Blade i 4*°.

) s. D. Communication fra Cancelliet til Sundheds-Collegium

og til < Rentekammeret. Brevb. sst.

»



Canc. Cmc. ang. Umyndiges Midler. 817

Fogtm. (Algreen-Ussing) yil. 7, 1. H., S. 319—820. — 4818.
Islandsk: Klausturp6st. 1819, S. 75. —~-

29. Septbr.

Da det for Cancelliet er andraget, at flere Værger

for Umyndige atlraae, at de Capitaler, der tilhore deres

Myndlinger skulde forflyltes fra det Sted, hvor de ere

indestaaende, til det, hvor Værgen boer, og flere De-

bitorer, som ellers ere vederhæftige Folk, sættes i stor

Forlegenhed ved Capitalernes Opsigelse, saa skulde

Cancelliet tjenstligst tilkjendegive (Tit.), at naar Pantet

er tilstrækkeligt, kan Capitalen blive staaende hos De-

bitorerne $aalænge indtil samme af vedkommende Mynd-

linger selv kan fordres udbetalt, dog under Vilkaar,

at Renterne erlægges paa det Sted, hvor Værgerne op-

holde dem, og at vedkommende Overformynderie paa

det Sted, hvor Capitalen er udsat, indestaae for Pantets

Tilstrækkelighed. — Det kongelige Danske Cancellie

den 29. Septbr. 1818.

"'i-' v*' ^% y-:.'^ r ,~V
>V" —

*

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, 6. oktbr.

ang. Indberetninger fra Jordemfldre. Khavn den

6. Oktobl*. 1818. — Bekjendtgjort i Synodalforsam-

lingen i Reykjavik 1819.'— Canc. 3. Departem. Brevb. 1818,

Nr. 3192. Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 7, 1. H., S. 325.

—

Islandsk-: Klausturp. 1819, S. 148.

Cancelliet har med D. Hoiærv.' Skrivelse af 12.

f. M. modtaget en af constitueret Landphysikus O. Hjal-

telin affattet Fortegnelse over dodfodte Born i Island i

Aaret 1817, med tilhørende Bilage, og skulde man i

den Anledning tjensll. melde Dem, til behagelig Under-

retning og Bekjendtgjorelse for bemeldte Hjaltelin, at

Cancelliet fuldkommen bifalder den af Dem i ovennævnte

Skrivelse yttrede Mening, at det ikke kan paalægges

Gjordemtfdrene i Island at affatte deres Indberetninger

angaaende dodfodte Bbrn i andet end deres Moders-

maal, men at det vil tilkomme Landphysikus at bescJrge

FIL B. 52
'

i
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818 Canc. Skriv. ang. Jordemødres Indberetninger.

1818. og hertil indsende danske Oversættelser af samme. —
J"

-
Oktbf

' Det kgl. Danske Gancellie den 6. Oklobr. 1818.

8. oktbr. Cancellie-Plakat ang. Medicinaltaxten. Khavn

den 8. Oklobr. 1818. Ikke publiceret i Island, men

optaget her i Henhold til Canc. Skriv. 27. Mai 1820. — Canc.

2. Departem. Registr. XIX, 265b (1818, Nr. 1566); Original-

Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1818, S. 211—212; Schou

XVIII, 247. Coll. Tid. for 1818. S. 809—814 (med Motiver).

Plakat angaaende Betalingen for Medicinal-Vare.

Det har behaget Hans Majestæt Kongen under 30.

f. M. allern. at resolvere saaledes:

{{
Vi ville allern., at den nu gjældende Medicinaltaxt

skal gaae over til Solv med det Halve af det Belbb,

hvortil enhver Artikel deri er fastsat i Repræsentativer,

hvorefter Betalingen erlægges enten med Solvmynt eller

med Sedler og Tegn efter den til enhver Tid gjældende

Qvartals-Cours".
'

Hvilket herved, efter allerh. Befaling, kundgjdres

til alle Vedkommendes Efterretning. — Det kongelige

Danske Gancellie den 8. Oklobr. 1818.

/

24. oktbr. Anordning ang. Embedsexamen for Lærere

ved de lærde Skoler. Khavn den 24. Oktobr.

1818. — Denne „Anordning angaaende den i Fundatsen

for Kjbbenhavns Universitet af 7. Mai 1788 befalede Embeds-

examen for Lærere ved de lærde Skoler", er publiceret ved

Landsoverretten i Island den 7. Juni 1819, og i Synodalfor-

samlingen i Reykjavik i JuliMaaneds. A. Emaneret igjennem

Directionen for Universitetet og de lærde Skoler, og findes i

Original heftet ved Univ. Dir. Forest. 1818, Nr. 624. — Original-

Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1818, S. 214-219; Schou

XVIII, 247—252. Colleg. Tid. for 1818, S. 921-932 (med

Motiver). — Islandsk: Rubr. i Klausturp6st. 1819, S. 98.

i

so. oktbr. Gancellie - Plakat ang. Logboger og Skibs-

Journaler. Khavn den 30. Oktobr. 1818. —



f

Canc. Plak. ang. Logbøger m. y. £19

Denne „Plakat angaaende nærmere Bestemmelse af Forordn. 1818.
af 19. Martii 1817 om Logbøger og Skibs-Journaler", sombe-^—^—

-

kjendtgjor kgl. Resol. 21. Oktobr. , er publiceret ved Lands- 80, 0ktbr'

overretten i Island den 7. Juni 1819. — Canc. 2. Departem.

Registrant XIX, 288 (1818, Nr. 1707). Original- Aftryk hos

Schultz. Qvart-Forr. for 1818, S. 219-220; Schou XVIII, 252.

Colleg. Tid. for 1818, S. 843—848 (med Motiver). - Is-

landsk: Klausturp6st. 1819, S. 98 (med Anmærkn.).

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, s. Novbr.

ang. den eventuelle Nedlæggelse af Præstekaldet

Mule i Norder Syssel. Khavn den 3. Novembr.

1818. — Canc. 1. Departem. Brevb. 1818, Nr. 2980. —
Islandsk: Klausturp6st. 1819, S. 149.

Cancelliet har modtaget D. Hbiærv." Erklæring af

31. August sidsti. i Anledning af det hertil indkomne
'

Forslag fra Amtmanden over Nord- og Oster-Amtet om
Nedlæggelsen af Mule Præslekald. — Med Hensyn til

hvad D. Hbiærv. i berbrte Erklæring har yttret, skulde

man tjenstl. anmode Dem om behageligen at ville ved

fbrste indtræffende Vacance i Embedet indkomme til

Cancelliet saavel med Forslag til Kaldets Nedlæggelse,

som til det samme tilhørende Jordegodses og bvrige

Herligheders hensigtsmæssige Deling. — Det kongelige

Danske Cancellie den 3. Novembr. 1818 1
.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden Over Nord- 7. Novbr.

og Oster-Amtet, ang. Distriktslægernes Fattig-

bidrag. Khavn den 7. Novembr- 1818 2
.
—

Canc. 3. Depart. Brevb. 1818, Nr. 3556. Fogtm. (Algreen-

Ussing) VII. 7, 1. H., S. 356-357. - Islandsk: Klaustur-

p6st. 1819, S. 149.
v

.

'

Da Cancelliet aldeles maa bifalde de afHr. Cfraad

Underretning berom til Amtmanden over Nord- og Oster-

Amtet ved Canc. Skriv. s. D. Canc. 1. Dep. Brevb. sst.

a
) Canc. Skriv. 8. Mai 1819.

52*



820 Gang. Skriv. ang. Lægehs Fattigbidrag.

4818. i Skrivelse af 18. Julii d. A. meddeelte Yttringer i An-

7^N^b^" ledning af Chirurgus Aresens Forespbrgsel om, hvor-

ledes de i Canc. Skriv. 15. August 1809 indeholdte

Bestemmelser bor forstaacs, saa skulde man tjenstligst

anmode Dem om at give Spbrgeren Besked i Overens-

stemmelse med samme: at fornævnte Cancellie-Skrivelse

nemlig blot fritager Chirurgerne fra at modtage de fat-

tige Repslemmer til Underholdning i deres Boliger, men

ingenlunde fra, i Lighed med de ovrige Embedsmænd
i Island, at svare de anordningsmæssige Bidrag til Di-

striktets Fattigforsbrgelse. — Det kgl. Danske Cancellie

den 7. Novembr. 1818.

io. Novbr. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. Nedlæggelsen af Aas

Kirke i Keldnhverfi. Khavn den 10. Novembr.

1818. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1818, Nr. 3050. — Is-

landsk: Klausturp6st. 1819, S. 150.

Efter at have modtaget Hr. Stiftamtmands og D.

Hbiærv." Erklæring af 16. Juli sidsti. over en herlil ind-

, kommen Forestilling fra Eieren af Gaarden Aas i Nor-

der-Syssel ilsland, Jon Salomonsen, betræffende Aas

Kirkes Nédlæggelse m. m., ifolge allerh. Reskr. af 2.

Oktbr. 1816: skulde man tjenstl. anmode Hr. Stiflamtm.

og D. Hbiærv. om, behageligen at ville give Supplikan-

ten Besked efter fornævnte Deres Erklærings 4. og 2.

Punkt, og sammes Slutning *. — Det kongelige Danske

Cancellie den 10. Novbr. 1818.

') nemlig, at da: 1) Proprietarius „aldeles ingen nye Byrder

paalægges, hvorimod han befries : a) for Kitkens Vedlige-

holdelse, der med Hensyn til dens faldefærdige Tilstand,

lidet Sogn og utilstrækkelige Indtægt ikke kunde andet

end være ham trykkende, — og han derhos : b) ved Reskr.

af 2. Oktbr. 1816 er overladt til fuldkommen Eiendom

Kirkens Andeel i Gaarden, dens Servituter, og endelig

Værdien af de 6 Kirken tilhOrende Qvilder, mod alene at
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Ganc. Cjrc. ang. fortjente Mænd. 821

Cancellie-Circulaire til Stiftamtmanden, Amt- isis.

mændene og Biskoppen paa Island, ang. Ind- j
7^ ^

beretninger om fortjente Mænd. Khavn den

17. Novembr. 1818. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1818,

Nr. 3736. Fogtm. CAlgreen-Ussing) VII. 7, 1. H., S. 365—
366. — Islandsk: Klausturpdst. 1819, S. 150.

Da Cancelliet har bragt i Erfaring, at deis Circulair-

Skrivelse af 28. Novbr. 4 809 1 ikke i sin Tid er bleven

opsendt til Island for der at gjbres gjældende, saa skulde

man herved tjenstl. tilstille (Tit.) en Gjenpart af samme

erlægge som forhen 120 Pd. Smør, eller fulde Qvildeleier

af de øvrige 6 til Sognepræsten. — 2) Ligesom det er

fuldkommen oplyst og afbeviist, at denne Annexkirke er

aldeles overflødig, og Indstillingen om dens Nedlæggelse

af Biskoppen over Island gjort efter Sognemændenes eget

udtrykkelige Onske : — saa betydes Proprietairen, at holde

sig Hans Maju Befaling i straxmeldte Reskript i Eet og

Alt efterrettelig".

') Dette Circulaire til samtlige Amtmænd og Lehnsbesiddere

m. m. er saaledes lydende (Canc. 2. Depart. Brevb. 1809,

Nr. 3205):

Ifølge Hans Maj*" allerh. Befaling skulle Cancelliet

herved tjenstligst anmode (Tit.), at De behageligen ville-

snarest muligt, samt i det seneste inden 3 Uger og i Frem-

tiden inden ethvert Aars 1 . Novembr. ^ hertil indberette

om de Personer, være sig Embedsmænd eller Private, som

De i Deres forskjellige Virkekreds have haft Anledning til at

lære at kjende som saadanne, der ved Mandighed og Tro-

skab, Indsigt og Nidkjærhed i Embedsførelse, ved Opof-

frelser for Fødelandet, Kongen og Medborgere, ved heldig,

med Anstrængelse forbunden og for Staten gavnlig Ud-

førelse af vanskelige Foretagender, ved Nationen hædrende

Fremskridt i Videnskaber og Konster, ved sindrige og

gavnlige Opdagelser, samt almeennyttige Anlæg og For-

bedringer i Landets Agerbrug, Industrie og Handel, have

fremfor deres Lige udmærket sig i den Grad, at de kunne

agtes fortrinlig værdige til H. Maju særdeles landsfader-

lige Opmærksomhed og Naade. — Det kongelige Danske

Cancellie den 28. Novbr. 1809.

i



822 Canc. Girc. ang. fortjente Mænd.

4818. til behagelig Iagttagelse, og forventer man, i Overens-

stemmelse hermed, Deres Indberetning om fortjente

Mænd inden Deres Embeds-Distrikt aarlig hertil indsendt.

Det kgl. Danske Cancellie den 17. Novbr. 1818.

17. Novbr.

2i. Novbr. Kongelig Resolution ang. Stipendium for en

chirurgisk Studerende fra Island. Khavn den

21. Novembr. 1818. — I Henhold til Reskr. 8. April

1768, Communitets-Fimdatsen 25. Juni 1777 § 21 og kongel.

Resol. 14. Januar 1803 (Forest. 16. Novbr.). — Univ. Dir.

Forestill. 1818, Nr. 632. Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 7,

1. H., S. 368.

Vi bifalde allern., at Islænderen Thorgier (r. Tor-

geir) Gudmundsen, som har bestemt sig til at studere

Chirurgie, maa, uagtet han ikke har underkastet sig

Examen Artium, i 3 Aar nyde som extraordinair Under-

støttelse til sine Studeringers Fortsættelse en Plads paa

Regenisen og et dobbelt Communitets-Stipendium, imod

at han ved hvert Ualvaars Slutning ved Attester fra

sine Lærere godlgjor, at han med Flid og Held fort-

sætter de chirurgiske Studeringer, samt forpligter sig

til, efter disses Fuldendelse, at vende tilbage til Island.

Kiobenhavn den 21. Novbr. 1818.

. • t - ... ^ - t

.

17. Decbr. Cancellie-Plakat ang. Fornyelse af Pantefor-

skrivninger i Sedler. Khavn den 17. Decembr.

1818. — Denne Plakat, som bekjendtgjtfr en kgl. Resol.

9. Decbr., og hvis fuldstændige Titel er: „Plakat angaaende

en nærmere Forklaring af det kongel. aabne Brev af 6. April

d. A. Litr. B" — er publiceret i den islandske Landsoverret

den 7. Juni 1819, og i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli

s. A. — Canc. 2. Depart. Registr. XIX, 336 (1818, Nr. 1945).

Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1818, S. 225—

226
5

Schou XVIII, 257. Colleg. Tid. for 1818, S. 953—956

' (med Motiver). — Islandsk: Klausturp6st. 1819, S. 99.

" - * \



/ Kgl. Resol. ang. Handelen. 823

Kongelig Resolution ang. Tilladelse for en 18,s -

Amerikaner til at handle paa Island. Khavn^5^
den 23. Deébr. 1818. — I Rentekammerets Forestilling

15. Decembr. bemærkes, at det ved Resol. 22. Marts 1815 var

paa visse Betingelser tilladt Edvard Cruft af Boston at handle

paa Island i 2 Aar med 1 eller 2 Skibe af omtrent 100 Læ-
sters Størrelse, men deels paa Grund af, at Tilladelsen blev

' af Cruft modtaget seent i Aaret 1815, deels formedelst andre

Omstændigheder, kunde Tilladelsen ikke benyttes. Den danske

Minister-Resident mente vel, at Tilladelsen for Cruft forblev i

Kraft indtil 2 Aar efter at hans første Skib ankom til Island,

men Réntek. ansaae Fristen nu for udlbben, paa Grund af

Handelsanordningen for Island, hvorhos det bemærkede, at

der Intet var iveien at Cruft, mod at betale den stipulerede

Afgift, sendte Skib til Island. Men under de i Forordningen

fastsatte Vilkaar havde Cruft bemærket, at han ikke kunde /

foretage Expeditionen
,

og der blev derfor bevirket ham Til-

ladelse ved kongel. Resol. 21. Januar 1818. Communicationen

herom ankom imidlertid saa sildig, at Tilladelsen ikke kunde •

benyttes, og der foreslaaes derfor, at den maa blive fornyet. —
Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1818, B, Nr. 323. — Islandsk:

Klausturp6st. 1819, S. 99.
.

—
Vi tillade allern., at Kjobmand Edvard Cruft i Bo-

*

ston i Nordamerika, som ikke har kunnet afbenytte den

ham ved Vor Resolution af 21. Januarii d. A. meddelte

Tilladelse til i indeværende Aar at handle paa Island,

maa fra Boston i næstkommende Aar 1819, eller hvis

Communicationen herom skulde til ham indlbbe forsil-

digen, da i Aaret 1820, handle paa Island med et ham

tilhorende amerikansk! Skib af 50 Commercelæsters

Størrelse, uden at erlægge den ved Forordningen af

11. Septbr. 1816 for Fremmede, som tillades at handle

paa Island, bestemte Afgift, men imod at han ibvrigt

retter sig efter bemeldte Forordnings Forskrifter og v

ikke tilforer Island andre Artikler end saadanne, som

omhandles i Vor Resolution af 22. Martii 1815, ang.

den ham da bevilgede, men ikke af ham afbenyttede
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824 Kgl. Resol. ang. Handelen.

1818. Handels - Tilladelse. — Kjbbenhavn den 23. Decembr.

23. Decbr.

31. Decbr. Cancellie - Plakat ang. Indskud i Enkekassen.

Khavn den 3i. Decbr. 1818. — Publiceret ved Lands-

overretten i Island den 7. Juni 1819, samt i Synodalforsam-

lingen i Reykjavik 1819. Canc. 2. Depart. Registr. XIX, 346

(1818, Nr. 1999). Original-Aftryk hos Schultz. Colleg. Tid.

for 1819, S. 1—2.
..
Qvart-Forr. for 1818, S. 227—228. Schou

XVIII, 258—259. — Islandsk: Klausturp6st. 1818, S. 99.

Plakat angaaende hvorvidt forhbiet Indskud kan

modtages i den almindelige Enkekasse.

Den kongelige Direction for den almindelige Enke-

kasse har underrettet Cancelliet om, at det har behaget

Hans Majestæt, under 31. Oktbr. d. A., paa bemeldte

Directions derom allerund. gjorte Forestilling, allernaad.

at tillade:

-
((
At den Enkepension af ,400 Rd. dansk Cour., eller,

efter de senere Anordninger, 400 Rbd. Sblv, som, ifblge

den almindelige Enkekasses Fundation af30.Aug. 1775,

dens 1., 4., og 10. §§, hidtil var at ansee som den

hbieste Pension, nogen Interessent i Kassen kunde for-

sikkre sin eventuelle Enke, maa, i Betragtning afMynt-

fodens Nedsættelse, for Embedsmænd forhbies til 600

Rbd. Sblv eller Sblvmynt". — Hvilket herved kundgjbres

til alle Vedkommendes Efterretning. — Det kgl. Danske

Cancellie den 31. Decembr. 1818.

') Communiceret Ministerresident Pedersen, samt Stiftamtman-

den og Amtmændene i Island ved Rentek. Skrivelser 23.

' Januar 1819. Isl. Copieb. 2, Nr. 760—7635 paa Islandsk

i Klausturp6st. 1819, S. 172.

r
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REGISTER.

Academie, see Universitet.

Ardragsret, see Tractater.

AfsiHsvæsenet, see Arv og Skifte, Auctioner, Bevillinger,

Geistligheden, Handel og Skibsfart, Kirker, Landbo-

væsenet, Skatter og Afgifter, Sportelvæsenet.

Amtmænd, see Embeder, Embedsmænd.

Apotliek, Apotliekere, see Medicinalvæsenet.

Appel, see Retterne.

1806.

1808. 30. Juli.

1809.

Arv og Skifte.

5. Decbr. For. for Danm. ang. Skifter og Auc-

tioner efter Geisllige.

Gane. Skriv. ang. Frilagelse forHaand-
værkere i Reykjavik at Ibse Be-

villing til at sidde i uskift Bo.

24. Novbr. Instruction for Repstyrerne i Island

(§ 53).

Canc. Skriv. ang. Skiftevæsenet i1812. 14. Marts.

Island.

— 18. August. Rentek. Plak. (kgl. Resol.v12. Aug.)

ang. Frilagelse for Arve -Afgift

af visse Stervbber.
— 26. August. Reskr. ang. Skifler efter civile Em-

bedsmænd i Island.

1813. 23. Febr. For. ang. Fritagelse for Sjette- og

Tiende-Penge af Capitaler, som
udfores til de keiserlig franske

Stater.— 19. Juni. Rentek. Skriv. ang. fraværende Ar-

vingers Arvelodder og deres

Bevaring.



826 Register.

1816. 28. August. For. ang. Samfrændeskifter.
— 27. Novbr. For. ang. Skifter efter Geistlige, samt

geistlige Sagers Paadb'mmelse.

1817. 2. April. For. ang. Fremgangsmaaden med
forladt Arv.

— 8. Juli. Canc. Gire. ang. forladt eller uaf-

fordret Arv.

— 29. Novbr. Canc. Circ. ang. Skifte- Akters Ind-

sendelse til Skifteretterne.

Assurance (under Krigen), see Handel og Skibsfart.

Auctioner.

1806. 5. Decbr. For. forDanm., ang. Skifter og Auc-

,
(ioner efter Geistlige.

1809. 2. Septbr. Gane. Plak. (kgl. Resol. 31. August)

ang. Auctions-Salarium for Kjob-

mandsgods.
— 24. Novbr. Instruction for Repstyrerne i Island

(§ 53).

1817. 22. April. Gane. Plak. (kgl. Resol. 2. April)

ang. Panteobligationer til yngre
Prioritetshavere.

1818. 3. Juni. Plak. ang. adskillige Forholdsregler

ved Auctioner i Sterv- eller

Goncurs-Boer.

Hank, see Pengevæsenet.

Bestallingfer, see Embeder, Embedsmænd.

Bevillinger«

1806. 31. Mai. Canc. Skriv. ang. Brugen af Bevil-

lings-Blanquetler.

— 23. Decbr. ] Gane. Skriv. ang. Bevillinger til Ægte-
skab i visse Tilfælde.

1808. 13. April. Patent ang. Bestallingers og Benaad-
nings-Breves Confirmation.

— 30. Juli. Gane. Skriv. ang. Fritagelse for Haand-
værkere i Reykjavik at Jose Be-

villing til at sidde i uskift Bo.

— 24. August. Kgl. Confirmation paa de det kgl.

islandske Landoplysnings -Sel-

skab forundte Benaadninger.

1809. 29. Juli. Canc. Skriv. ang. Kjendelser til Ho-

spitalerne for Ægteskabs-Bevil-

linger.
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1811. 17. Decbr. Canc. Skriv. ang. Indsendelse af

Qvitteringer for Bevillings -Ge-
byrer.

1815. 13. Decbr. Kgl. Resol. ang. Bemyndigelse for

Gancelliet at give Adoptions-
Bevillinger ad mandalum.

1816. 13. Novbr. Bevilling paa Stadfæstelse af en Ægte-
skabs-Tilladelse for Hakon Vil-

hjalmsson.

1817. ti. Junt Reskr. ang. Tilladelse for Guldsmed
Thorgrim Thomsen at probere
og stemple Guld- og Sblvarbeide.

iskopper, see Geistligheden.

Bispestolene.

Rentek. Skriv. ang. 'Landskyld af

forrige Holum Bispestols Jorder.

Univ. Dir. Skriv. ang. den islandske

Skoles Pengemidler.

Rentek. Skriv. ang. Præsiers Ind-

tægter af forrige Holum Bispe-

stol.

Univ. Dir. Skriv. ang. Skolefondets

Bidrag til Medicinalvæsenet.

Rentek. Skriv. ang. Vragrettigheden

paa forrige Skalholts Bispestols

Godser.

Canc. Skriv. ang. Holum Kirkes Strand-

rettigheder.

Rentek. Skriv. ang. Forstrandsretten

paa de forhenværende Skal-

holtske Godser.

Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 20. Septbr.)

ang. Afdragsfrihed for det Skal-

hollske Annuum til Latinskolen

i Island.

Bygsel, see Jordegods-Administration, Landbovæsenet,

fiSoger, Bogtrykkerie, Bibliothek m. v.,

jevnf. Literatur.

1806. 24. Januar. Canc. Plak. (kgl. Resol. 17. Januar)

ang. fremmede Lotterier.

— 1 6. Juni. Univ. Dir. Skriv. ang. Undervisningen

i Skolen og sammes Bibliothek

m. v.

1806. 5.
A • 1

April.

loUo. iy, Mai.

1811. 21. Mai.

31. Mai.
•

1812. 9. Mai,

1814. 15. Oktbr.

1816. 24, Febr.

1817. 30. Juli.

é

1

I

1 \



828 Register.

1806. 30. August. Canc. Skriv. ang. Foræring af Flora

Danica til Skolens Bibliothek m. v.

1807. 13. Januar. Reskr. ang. Tilsyn med ' offentlige

Tidender. *
j— 13. Januar. Canc. Circ. ang. Tilsyn med de of-

fentlige Blade..

— 9. Juni. Canc. Circ. hvorved Reskr. af 13.

Januar oversendes (S. 140,
' Anm. 4).

1808. 24. August. Kgl. Confirmation paa de det kgl.

. islandske Landoplysnings - Sel-

skab forundte Benaadninger.

1814. 13. Mai. Canc. Plak. for Danm. ang. Politiets

Gjennemsyn af Blade og trykte

Skrifter. .

'

1815. 26. April. Kgl. Resol. ang. Tilladelse for Vaisen-

huset til at oplægge den island-

ske Bbrnelærdomsbog.
— 29. April. Canc. Skriv. ang. et nyt Oplag af

denislandskeBornelærdomsbog.

1816. 2. Marts. Canc. Skriv. ang. Salget af et Oplag
af den islandske Bbrnelærdoms-
bog.

— 5. Marts. Canc. Skriv. ang. Salget af et Oplag
af den islandske Bornelærdoms-
bog.

— 10. April. Kgl. Bekjendtgj, ang. Forbud mod
Eflerstik af de af Sokort-Archi-

vet udgivne Kort.

1817. 26. April. Canc. Skriv. ang. et nyt Oplag af

den islandske Bbrnelærdomsbog.
— 14. Mai. Kgl. Resol. ang. Udlevering af nogle

ældre Documenter fra den Arna-

magnæanske Samling til Meklen-

burg-Schwerin.
— 11. Oktbr. Canc. Circ. ang. Indsendelse af Be-

taling for den til Kirkerne for-

deelte Confessio Augustana.

1818. 17. Januar. Univ. Dir. Skriv. ang. Forslag til

Oprettelse af Bibliotheker og et

videnskabeligt Selskab paa Is-

land.

— 22. April. Kgl. Resol. ang. aarligt Tilskud til

det islandske Bibelselskab.

• — 10. Juni. Plak. ang. nærmere Bestemmelser i

Trykkeloven.
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CapelBaner, see Geistligheden.

Cap itelstftxt.

1 800. 23. Mai. Kg]. Resol. ang. Indfdrelse af aarlige

Capitelstaxter i Island,

-r- 10. Juni. Rentek. Gire. ang. Indfdrelse af aar-

lige Capitelstaxter m. v.

18 1 5. 29. April. Rentek. Circ. ang. Forslag til Indret-

ningen af Capitelstaxter.

1817. 10. Juli. For. ,ang. aarlige Capitelstaxter i

' Island.

— 16. Juli. Kgl. Resol. ang. Regler for Capitels-

laxtens Sættelse i Island.

— 23. August. Rentek. Skriv. ang. Reglerne for

Capitelstaxtens Sættelse.

— 11. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Reelerne for Ca-

pitelstaxters Sættelse i Island.

1818. 5. Marts. Capitelstaxt for Sonder-Amtet (med
Undtagelse af Oster-Skaptafells

Syssel) for Aaret fra Medio Mai

1818 til samme Tid 1819.
— 28. Marts. Capitelstaxt for Norder- Amtels fire

Sysseler fra Medio Mai 4818 til

samme Tid 1819.
— 3. April. Capitelstaxt for Oster-Amtets to Sys-

seler fra Medio Mai 1818 til

samme Tid 1819.

— 10. April. Capitelstaxt for Vester- Amtet fra

Medio Mai 1818 til samme Tid

1819.

— 26. Mai. Capilelslaxt for Oster-Skaptafells

Syssel fra Medio Mai 1818 til

samme Tid 1819.

Cliirurg, Cliirurgikat, see Medicinalvæsenet.
i

' Collect, jevnf. Opmaaling.

1806. 19. Septbr. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 2f. Septbr.)

ang. Understøttelse af den is-

landske Collect.

1808. 12. Febr. Kgl. Resol. ang. Foranstaltninger til

Islands Forsyning under Krigen.

— 6. Mai. Kgl. Resol. ang. Foranstaltning til

Islands Forsyning.

— 15. Juli. Kgl. Resol. ang. Tilskud til Islands
• Forsyning.
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1809. 30. Septbr. Canc. Skriv. (kgl. Resol. 21. Septbr.)
ang. Anvendelsen af Renten af

'

,
de saakaldte islandske Penge.

• Colleg-ierne, jevnf. Bevillinger.

1808. 30. Januar. Kgl. Resol. ang. Sagemels Afgjorelse

under Kongens Ophold i Rends-'

— 19. Marts. Reskr. ang. Sagernes Forestilling for

Kongen.
1809. 23. Decbr. Gane. Plak. (kgl. Resol. 9. Decbr.)

ang. Forhoielse i Gollegial- Ge-
byrerne.

1812. 12. Oktbr. Reskr. ang. Bemyndigelse for Can-
celliet til at afgjore adskillige

Sager ad mandalum,
s— 10. Novbr. Kgl. Resol. ang. Bemyndigelse for

Cancelliet til ad mandatum at

bevilge Ægtesk'Ophævelse m.v.

1813. 31. Januar. Kgl. Resol ang. Cancelliels Bevillings-

Myndighed.
— 9. Febr. Canc. Circ! (kgl. Resol. 6. Febr.)

ang. Gollegial -Gebyrers Bereg-

ning i Rigsbankpenge.
— 10. Juli. Kgl. Resol. ang. Cancelliets Bevil-

lings-Myndighed. -

— 22. Oktbr. Kgl. Resol. ang. Cancelliets Bevil-

lings-Myndighed.

1814. 3. Marts. Kgl. Resol. ang. Cancelliets Bemyn-
digelse til ad mandatum at con-

firmere Fledfbrings-Contracter.

30. Marts. Kgl. Resol. ang. Forandring med
Hensyn til det Danske Gancellies

Departements-Inddeling.

— 6. April. Kgl. Resol. ang. Forandringer i Rente-

kammer-Gollegium.

— 17. Juni. Kgl. Resol. ang. Inddelingen af det

Danske Cancell. Departementer.

— 12. Juli. Kgl. Resol. ang. Oprettelse af island-

ske og bornholmske Comptoir

under Rentekammeret.

1815. 13. Decbr. Kgl. Resol. ang. Bemyndigelse for

Cancelliet at give Adoptions-

,

' ' Bevillinger ad mandatum.

1816. 9. Febr. Kgl. Bekjendtg. ang. Finantsbesty-

relsen samt Forandring i Col-

legierne m. v.



Register. 831

1816. 27. Febr. Kgl. Resol. ang. Grev Knuths Reise

til Island.

1818. 5. Seplbr. Canc. Gire. (kel. Resol. 26. August)

ang. Betalingsmaaden af Colle-

gial-Gebyrer.

Commissioner*

1808. 14. Juni. Reskr. til Gancelliet, ang. Udnæv-
nelse af en Comniission om
Islands Anliggender.

— 16. Juni. , Gommissorium ang. Forslag til For-

anstaltninger paa Island.

— 15. Juli. Plak. ang. Sæde og Underskrift i

Commissioner.

•U- 21. Juli. Kgl. Resol. ang. nogle Foranstaltnin-

ger vedkommende Islands Tarv.

1810. 29. Marts. (Stiftamtmand Trampes) Gommisso-
rium for den interimistiske Stifts-

bestyrelses-Gommission i Island.

1812. 15. Mai. Rentek. Skriv. ang. Slifts-bestyrelses-

Commissionens Forretninger og
deres Fordeling.

1813. 20. Marts. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 20. April)

ang. Ophævelse af Sliftsbesty-

relses- Gommissionen i Island,

— 13. Mai. Kgl. Resol. ang. Forandring af Penge-

væsenet i Island, m. v.

— 19. Mai. Gommissorium ang. Forberedelse til

en Lov om Pengeforandringen

i Island.

1816. 9. Febr. Kgl. Bekjendtgj. ang. Finantsbesty-

relsen samt Forandring i Colle-

gierne m. v.

— 5. Marts. Gommissorium ang. Undersbgelse af

de islandske Handelsforholde.

— 26. April. Reskr. ang. Undersbgelse af en Stran-

dings-Sag.

Commission for Oldsager, see Oldsager.

€ommunalvæ§enet,
jevnf. Fattigvæsenet, Færgevæsenet, Veivæsenet.

1809. 24. Novbr. Instruction for Repslyrerne i Island.
1818. 19. Mai. Canc. Skriv. ang. Forpligtelse til at

modtage Beskikkelse som Rep-
slyrer.
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Confirmaiion, see Geistligheden. t

Consuuition, see Handel og Skibsfart.

Convention, see Traktater.

Creditvwsenet, see Gjelds-Sager, Pengevæsenet.

Criminalvæsenet,
jevnf. Løsagtighed, Politievæsenet, Retterne, Tugthuset.

1806. 1. April. Canc. Circ. (kgl. Resol. 21. Marts)

ang. Indberetninger om van-

ærende Domme.
— 14. Juni. Canc. Circ. ang. schematiske Indbe-

retninger om criminelle Fanger.

1807. 18. April. Canc. Circ. ang. Signalement for

Fæslningsslaver.

30. Mai. Canc. Skriv. ang. Delinquenters Trans-

port fra Island til Kjobenhavn.
— 4. August. Canc. Plak. (kgl. Resol. 24. Juli) ang.

Anskaffelse af Inventarium ved
Arresthusene, m. v.

— 6. Oklbr. Canc. Skriv. ang. Tægtedage i Justits-

Sager.
— 6. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Beskikkelse af Aktor

og Defensor ved Landsover-

retten. 1

— 31. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Indsendelse af

Akterne i Delinquentsager (til

Amtet).

1808. 22. Marts. Canc. Skriv, til Landsoverr., (til Amtm.
7. Mai) ang. Appel af Delinquent-

sager, m. v.

— 6. Mai. Reskr. ang. Oprettelsen af en Over-
criminalret for Jsland.

— 7. Mai. Canc. Skriv. ang. samme (S. 166
Anm.).

— 25. Juli. Reskr. ang. Criminalvæsenet paa Is-

land.

— 2a\. Juli. Reskr. ang. Forbedringer i Tugt-

husets Indretning.

— 31. August. Canc. Skriv. ang. Overcriminalret-

tens Organisation m. v.

1809. 20. Mai. Canc. Skriv. ang. Fangers Bevogt-

ning, Boder m. v.

1810. 11. Mai. Canc. Plak. for Danm. og Norge (kgl.

Resol. 5. Mai) ang. Fængsling af

unge Forbrydere.
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1812. ,1. Febr. Gane. Skriv. ang. Funktionerne ved
Overcriminalrellen i Island.

I SI 3. 28. Septbr. Gane Flak. for Danm. og Norge (kgl.

Besol. 25. Septbr) ang. Straf

for Posttyverie.

— 28. Decbr. Gane. Skriv. ang. Overcriminalrettens

Vedbliven.

1815. 21. Oklbr. Gane. Skriv. ang. Indberetninger om
eriminelle Fanger.

1811). 24. Febr. Gane. Skriv. ang. Transport af is-

landske Fanger.

— 3. Mai. Beskr. (lil Stiftarntm.) ang. midlertidig

Ophævelse af Tugthuset i Is-

•

x

• '

1

land m. v.

— 3. Mai. - Reskr. (til Overcriminalretten) ang.

Tugthusets Ophævelse og de
7

derfor substituerede Straffe m.v.
— 3. Mai. Beskr ang. Overcriminalrettens Op-

hævelse.
— 14. Mai. Canc. Gire. arig. Afs6ning af Boder.
— 12. Juni. Forordn,, ang. Straffen paa Vand og

Brod.
— 25. Septbr. Beskr. ang. Betaling for Delinquen-

ters Transport fra Island til

Kjobenhavn.
— 19. Oktbr. Canc. Gire. ang. Afsoning af Boder.

— b. Novbr. Canc. Plak. ang. Forandring i Næ-
ringsveis-Slraffen.

— 23. Novbr. Gane. Skriv. ang. Nedsendelsen af

Delinquenter fra Island til Kø-
benhavn.

1817. 15. Marts. . Canc. Skriv. ang. Omkostningerne
ved Forbryderes Transport fra

Island.

— 25. Novbr. vCanc. Skriv. ang-. Biisstraffens Exe-

1818. II. Marts. For. ang. Straffebestemmelser for

undvi^te Faimer, m. v.

— 11. April. Bentek. Skriv. ang. Forskud til L)e-

' linquent-Omkostninger.
— - 11. Juli. Gane. Skriv. ang. Geistlighedens Fri-

tagelse for Delinquent-Omkost-

ninger.

Wagsværli. see Skatter og Afgifter.
,

Danuebrog-O råenen, see Kongen.

yn. U. 63
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egne, see Geistligheden.

Delinquenter,
„Retterne m. v.

uentsagcr, see Criminalvæsenet,

Uleemosynarius, see Geistligheden.

Embeder, jKmbeflsimenri, ua. y.

jevnf. Geistligheden, Medicinalvæsenet, Pensionsvæsenet,

Retterne, Sportelvæsenet.

1806. 22. Marts. Rentek. Skriv. ang. Control med
Afgiftsvæsenet m. v.

— i. April. Gane. Gire; (kgl. Resol. 21. Marts)

ang. Indberetninger om van-

ærende Domme.
19. April. Rentek. Skriv. (N. og O. Amtet) ang.

Afgiftsvæsenet (S. 8 Anm.).

9. Mai. Kgl. Resol. ang. Adskillelse af Sys-

selmands-Embedet og Gods-
Administrationen fra Landfoged-

Embedet.
— 27. Mai. Gane. Circ. ang. Jnslanls ved Sags

Anlæggelse mod Embedsmænd.
— 6. Juni. Kgl. Resol. ang. Restyrelsen i Island.

— 20. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Afdrag af Em-
bedsmænds Gager.

— 4. Oktbr. Rentek. Circ. ang. Anmeldelser af

Reiser udenfor Sysselet.

— • (i. Oktbr. Stiltamls-Bekjendtgjorelse ang. Ind-

betalinger til Jordebogskassen
(S. 8 Anm.).

— 29. Novbr. Gane. Gire. ang. Indberetninger om
s Gonstilutioner i Læge-Embeder.

1807. 21. April. Canc. Circ. ang. Foreviisning afBe-

28. April.

9. Oktbr.

1808. 16. Marts.

13, April.

15. Juli.

stallinger.

Rentek. Skriv. ang. Beregning af

Gage-Afkortninger.

Hentek. Skriv. ang. Oversendelse af

et Telt som "Inventarium ved
Vester-Amtet.

For. ang. Embedsmænds Stadfæstelse

i deres Embeder ved Thron-

skiftet.

Patent ang. Bestallingers og Benaad-
nincs-Breves Conh'rmation.

Plak. ang. Sæde og Underskrift i

Gommissioner.

»
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; 1808. 21. Juli. Kgl. Résol. ang. nogle Foranstaltnin-

ger vedkommende Islands Tarv.
— 10. August. Reskr. til Stiflamtro. ang. Udvidelse

af hans Embedsmyndighed indtil

videre. ,

— 12. August. Kgl. Resol. ang. Stiftamtmandens Af-

reise til Island (S. 218 Anm.).
r— 12. August. Kgl. Bekjendtg. ang. en Forandring

i Rangforordningen.

1809. 10. Mai. Stiftamts-Plak. ang. Udvidelse af Stift-

amtmandens Myndighed (S. 218
Anm.).

— 27. Mai. Canc. Skriv. ang. Termin for Ind-

sendelse af Bestallinger m. v.

til •Confirmation (S. 11)3 Anm.).
— ' 22. August. Gonvention ang. engelske Under-

saatters Handel og Forhold ,i

Island.

— 22. August. Bekjendtg. ang. den midlertidige Be-

styrelse af Islands Anliggender.
— 24. Novbr. Instruction for Repslyrerne i Island.

1810. 29: Marts. (Stiftamtmand Trampes) Cominisso-
rium for den interimistiske Slifts-

bestyrelses-Commisson i Island.

— 23. Juli. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv: 11. Aug.)

ang. Bestyrelse afStiftamtmands-

Embedet i Island.

1811. 7. Januar. Kgl. Resol. ang. Kjbbet af et Huus

i Reykjavik til Stiftamtmands -

Bolig. .

— 13. Mai. Kgl. Besol. ang. Gage - Tillæg for

Stiftamtmænd og Amtmænd.
— 18. Mai. Rentek. Skriv, ang, aarlig Indsendelse

af Conduite-Lisler

— 1. Juni. Rentek. Skriv. ang. Henlæggelse af

to Gaarde fra Kjosar Syssel til

Borgarfjords Syssel.

.— 2. Juli. Rentek. Skriv. ang. Indberetning om
Comptoirels og Archivets Til-

stand m. v. (ved Stifts- og Amts-
Comploirerne).

— 17. Decbr. Gane. Sl^riv. ang. Indsendelse af

Qyitterjnger for Bevillings -Ge-
byrer.

1812. 3. Marts. Reskr. ang. Enkers Fritagelse for

Rangskat.

53*
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1812. 9. Mai. Bentek. Skriv. ang. Skaptafells-Sys-;

selernes Forening, samt Brugs-
jord for Sysselmanden.

— 27. Juni. Bentek. Skriv, (kgl. Besol. 20. Juni)

ang. Veslmannbe Syssels sær-

skilte Bestyrelse. /
<

— 15. Juli. Kgl, Besol. ang Tillæg til Comptoir-
hold for Stiftamtmanden, Amt-
mændene og Landfogden i Is-

land m v.

— 26. August. Beskr. ang. Skifter efter civile Em-
bedsmænd i Island.

181.3. 5. Januar. Finants-Goll. Plak. (Beskr. s. D.) ang.

. Udbetaling af Gager og Pen-
sioner m. v.

— "11. Marts. Kgl. Besol ang. Udbetalingsmaaden
af de ved Skolen ansatte Læ-
reres Gager.

—
,

20. Marts. Kgl. Besol. (Bentek. Skriv. 20. April)

ang. Ophævelse af Stiflsbesly-

relses - Gommissionen i Island,

m. v.

— 20. April. Bentek. Skriv. ang. de nogle Em-
bedsmænd i Island bevilgede

Penge til Gomptoirhold.
— 23. April. Canc. Plak. for Danmark og Norge

(kgl. Besol. 20., Febr.) ang. Be-

taling til constituerede Embeds-
mænd. * *

— 19. Juni. Béntek.N Skriv, ang Gageforbedringer

for de islandske Embedsmænd.
IS 1 4. 15. April. Kgl. Besol. ang. Udbetalingsmaaden

x af Gager og Lonninger i Island.

— 30, April. Bentek. Skriv. ang. Samme (S. 504
-Anm. 1 ). _ .

>*.-

1815. 18. Marts. Bentek. Skriv. ang. Tjeneste i Em-
beds-Vacance.

— 20. Marts. For. for Island, ang. Forandring i

Pengevæsenet.
— 1. April. Bentek. Skriv. ang. Overladelse af

Sladarey til Brug for Syssel-

manden i Oeljords Syssel.
—- 15. April.' Kenték. Circ. ang. Betaling for Em-

bedsmænds Forretninger i kgl.

Tjeneste.

1810. 23. Febr. Beskr. ang. Forandring i Thingsog-

neuesluddeling i Gulabr. Syssel.
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1816. - 4. Mai. Canc. Skriv. ang. Præstekaldenes

Besættelse. '
1

— 1. Oktbr. Canc. Skriv, ang Embedsmændenes
offentlige Indberetninger.

1817. (>. Marts. Reskr. ang. Jusjiliarii Hang.

1 S i 8. 19. Mai. * Canc. Skriv. ang. Forpligtelse til at

modtage Beskikkelse som Rep-

wq-
:

w?.ti£ri styrer. -\.',v,^. ^irj^-v^^ :-->y~^

— 20. Mai. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 11. Juli)

ang. Indbetaling af Syssel -Af-

gifterne i Island.

— 18. Juli. Canc. Circ. ang. Embedsmænds Ind-

skud i Enkekassen.
' — 17. Novbr. Canc. Circ. ang. Indberetninger om

forljente Mænd.
— 31. Decbr. Canc. Plak. (kgl. Resol. 31. Oktbr.)

ang. Indskud i Enkekassen.

Enkekasse, Knke-Pensioner, see Pensionsvæsenet.

Extra- BI et, see Politievæsenet.

fabrikvæsen.

1:806. 6. Juni. Kgl. Resol. ang. Reise-Understbttelse

t

• til Farvefabrikant Cox til Island.

— 14. Juni. Canc. Skriv. ang. Bygnings-Materiales

Tilveiebringelse i Island.

18(17. 25. Maris. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. li. April)'

ang. Forsbg med Tilberedelse

af Kelp i Island.

ISOS. 14. Juni. Reskr. ang. Udnævnelse af en Com-
mission om Islands Anliggender.

— 21. Juli. Kgl. Resol. ang. nogle Foranstaltnin-

ger vedkommende Islands Tarv.

I SI 3. 15. Juni. Rentek. Skriv. ang. Opmuntring af

Manufaktur-Anlæg.

~

Falke, H^alkefa&igst, see Jagten.

B^attigvæsenet, jevnf. Hospitaler.

1807. 0. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Apothekerens Regn-

skaber for Fatligmedicin m. m.

1808. 11. Juni. Canc. Skriv. ang. Apolhekerens Regn-
skab for Fattigmedicin m. v.

— 14. Juni. Reskr. ang. Udnævnelse af en Cora-
mission om Islands Anliggender.

— *15. Juli. Kgl. Resol. ang. Tilskud til Islands

Forsyning. n

'
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1808. 21. Juli. Kgl. Resol. ang. nogle Foranstalt-

ninger vedkommende Islands

Tarv/ •

— 30. Juli. Rentek. Skriv. ang. adskillige Foran-

staltninger i Island.

1800. 11. Mai. Stiftamts -Plak. ane;, fattige Strand-

siddere (S. 208' Anrch).

— 15. August. Gane. Skriv. ang. Distriktslægers Fri-

lagelse for at holde Faltiglemmer.
— 24. Novbr. Instruction for Repslyrerne i Island.

181!. 27. April. Gane. Circ. (til Fatligdirectionerne i

Danmark) ang. Indsendelse af

Forklaring over de under deres

Bestyrelse staaende Gapitaler.

— 4. Mai. Gavebrev af forr. Sysselm. David

Scheving paa Jorden Nedri-Va-

dall til Bardaslrands Syssel. „— 1. Juni. Rentek. Skriv. ang. Henlæggelse af

to Gaarde fra Kjosar Syssel til

Borgarfjords Svssel.

1814. 26. Marts. Rentek. Skriv. ang. Tiende til Fattige

af Kirkejorder.

1815. 18. Marts. Gane. Skriv. ang. Fattigtiende af

Kirkejorder.

1816. 4. Mai. Canc. Skriv. ang. Undersbgelse af

Justits- og Polilievæsenet i Is-

land.— 23. Oktbr. Repstyrer Gudm, Jonssons Gavebrev
paa Jorden Meyjarland i Skaga-

Ijords Syssel til Svinavatns Rep
i Hunavatns Syssel.

1817. 17. Juni. Canc. Skriv. ang. Refusion afFattig-

.understbttelse for Islændere i

Kjo benhavn.

v — 8. Juli. Canc. Circ. angaaende Forslag til at

forebygge Fattiges tiltagende

Mængde.

1818. 19. Mai. Canc. Skriv. ang. Forpligtelse til at

modtage Beskikkelse som Rep-

styrer.

— 7. Novbr. Canc. Skriv. ang. Distriktslægernes

,
Fattigbidrag.

é '

IFislterie, jevnf. Handel og Skibsfart.

1808. 14. Juni. Reskr. ang. Udnævnelse af en Gom-
mission om Islands Anliggender.
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1808. 21. Juli. Kgl. Resol. ang. nogle Foranstalt-

ninger vedkommende Islands

Tarv.
— 30. Juli. Rentek. Skriv. ang. adskillige For-

anstaltninger i Island.

1809. 18. Septbr. Stiftamts
T
Plak. ang. almindelig Op-

fordring til Tarvelighed m. v.

(S. 228 Anm.).

1811. 22. Juni. Canc. Skriv. ang. Sælhundefangsten
i Skjålfandaflj6t,

1816. 23. Oktbr. Plak. ang. Frihed for Tilkjbbsafgift

af mindre Skibe, naar de an-

vendes til Fiskerie under Island.

1817. 12. Febr. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 12. April)

ang. Præmier for Fiskefangst

under Island.

— 21. Juni. Gane. Skriv. ang. Behandlingen af

Kjodet af håkall og håfr.

181'8. 13. Januar. Canc. Plak. (kgl. Resol. 31 Decbr.

i 81 7) ang Anordningerne om
Strandsidderes Baade.

— 15. April. Kgl. Resol. ang. Fiskepræmie for

Skibe, som fiske under Island.
t %

F'orlig-elsesv^esenet, jevnf. Retterne o. s. v.

1800. 7. Oktbr. Stiftamts - Plakat ang. Forligelses-

væsenéts Indretning i Sonder-

v * \ Amtet. ^

1807. 0. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Forligelsesvæsenets

Indretning.

1808. 18. Juni. Canc. Skriv. ang. at Provster kunne
være Forligelses-Commissairer.

orpagtninseir, see Jordegods-Administration.

H^orstrandsret, see Vrag.

f^oi'sorgrelsesplifft, see Umyndige.

Forsvarsvæieu.

1809. 11. Marts. Rentek. Skriv. ang. Forslag om For-

svarsvæsenet i Island.

- — 22. August. Convention ang. engelske Under-
saatters Handel og Forhold i

f
Island (§ 5).

fundatser, see Legater.

*•*
.

* r *
s*y-> r'..~ :\- aSb^

s
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Fajrgevæsene^, jevnf. Veivæsenet.

1814. 24. Mai. Gavebrev og Fundats paa Jorden

Ferjubakki i Oxarfjorden som
Færgesled, m. v.

Verst c? - JForlioltl, see Jordegods- Administration, Landbo-

væsenet. . .
-

' \ V

£riivebreve, S££ Legater.

4*eistliglic*dc»n,

jevnf. Bispestolene, Boger, Kirker, Ægteskab.

1806. 22. Maris. Rentek. Skriv. ang. Brugsjord for

, Præsten til Flugumyri.
— 19. April. Gane. Skriv. ang. Ydelser til Præst

,

s og Kirke i liolum Stift.
v

— 14. Juni. Univ. Dir. Skriv. ang. Præstens Ho-

norar for Ministerialia ved Skojen.

— 4. Oktbr. Rentek. Skriv. ang. Opbydelse til

Salg af Jorderne Skaplafell og

Hengigéz.
— 25. Oktbr. \ Canc. Skriv. ang. Confirmationsalder

y l for Bom.
— 5. Decbr. For. for Danmark ang. Skifter og

Auctioner efter Geistlige.

1807. 6. Febr. Kgl. Resol. (Univ. Dir. Skriv. 23.Febr.)

,

ang. Gralification for Ministeri-

.

/ alia ved Latinskolen.

1808. , 19. Marts. Gane. Gire. ang. Kirkebbnnen.
— 10. Mai. Rentek. Skriv. ang. Mageskifte af

Saurbæ Præstekald lilhorende

Jorder. v^ •

— > 18. Juni. Gane. Skriv., ans. at Provster kunne
' være Forligelses-Gommissairer.

— 16. Juli. Gane. Skriv. ang. Afgift af Hjardar-

holt Præstekald.

— 21. Juli. Kgl. Resol. ang. Foranstaltninger ved-

kommende Islands Tarv.

— 26. Juli. Canc. Skriv. ang. Foranstaltninger i

Tilfælde af Viinnxangel ved Kir-
'

' \\
'

; kerne. . \ C

.

— 27. August, Rentek. Skriv, ang.' Godtgjbrelse af

Mulkter for Helligbrøde.

1809. 21. Juli. Réskr. ang. Brugsjord for Domkirke-

præsten i Reykjavik.
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1*11. 1*. Mai.

21. Mai.

22. Juni.

17. August.

1H12. 10. Juli.

10. Juli.

5. Decbr.

11. Decbr.

1813. 17. Juli.

4. Decbr.

4. Decbr.

4. Decbr.

11. Decbr.

— 14. Decbr.

1814. 5. Febr.

19. Febr.

8. Marts.

Rentek. Skriv. ang. Godtgørelse til

Præsten paaHelgafell forQvilde-

leier.

Rentek. Skriv. ans. Præsters Ind-

lægter af forrige Holum Bispe-

stol.
"

,

Canc. Skriv, ang Sælhundefangsten
i Skjålfandafljét.

Sonder-Amts Skriv. ang. Regler for

.Skovenes Afbenyttelse (S. 420
Anm. 1).

'

Synodal Beslutning ang. Contribution

til Præste- Enker af Præstekal-

dene Stadr (paa Reykjanefc) og

Gilsbakki.

Synodal- Beslutning ang. den nord-

landske Geistligheds Moder i

Synodalforsamlingen.

Canc. Skriv. ang. Overholdelse af

Anordningen om Confirmanders

Alder.

Reskr. ang. Indretningen af Præ-
sternes Ministerialboger.

Canc. Skriv. ang. Forbedring af

Præsternes Indtægter paa Vest-

mannberne.

Canc. Skriv. ang. Opsættelse af de

nye Ministerialbøgers Indforelse.

Canc. Skriv. ang. flere Mangler af

Kirkernes og Menighedernes For-

noden hed er.

Canc. Skriv. ' ang. Præste-Enkernes
Pension af Post-Pensionskassen.

Canc. Skriv. ang. Uddeling af Op-
lagspenge fra Grenjadarstad

Præstekald.
(

Rentek. Skriv. ang. Planer til Refor-

mer i geistlige Sager i Island.

Canc. Skriv. ang. en Tilfoielse i

Præsternes Collalionsbreve.

Canc. Skriv. (kgl. Resol. 14. Febr.)

ang. Hilardals Præstekalds mid-

lertidige Fritagelse for at holde

Eleemosynarius.

Canc. Circ. (kgl. Resol. 19. Januar)

ang. Kirkebbnnen.
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1814. 12. Marts. Gane. Skriv, ang. de islandske Præ-
ste - Enkers Pension af Post-

kassen.

— 9. April. Rentek. Skriv. ang. Præstens Salair

af Thykkvabæ Kloster.

— 7. Mai. Gane. Skriv. ang. Forslag om Vido
som Bisperesidents.

— * 15. Oklbr. Cnnc. Skriv. ang. Forening af Kal-

dene Holum og Vidvik.

— 22. Oktbr. Gane, Skriv. ang. Forslag om Gom-
bination af Holt og Storadal i

Rangarvalla Syssel.

1815. 4. Febr. Gane. Skriv. (kgl. Resol. 10. Januar)

ang. Hitardal Kalds Fritagelse

for at holde Eleemosynarius.
— 11. Marts. Rentek. Skriv. ang. Salair for Præ-

sten til Thykkvabæ Kloster.

— 26. April. Kgl. Resol. ang. Tilladelse for Vaj-

senhuset til at oplægge den is-

landske Bbrnelærdomsbog.
— 29. April. Cane. Skriv. ang. et nyt Oplag af

den islandske Bbrnelærdomsbog.
— 30. Septbr. Cane. Skriv. ang. en eventuel For-

ening af Ilruna og Reykjadals

Præstekald.

— 30. Septbr. Cane. Skriv. ang. Degnelbnnen ved
forrige Gufunes Hospital.

— 30. Septbr. Gane. Skriv. ang. Inventarii-Qvilder

paa Flatb Præstekalds Mensal-

gaard.

— 17. Oktbr, Gane. Gire. ane. Ægteskabs For-

nyelse.

18H). 17. Febr. Cane. Gire', ang. Anmeldelser om
dbdfbdte Born.

— 17. Febr. Gane. Skriv. ang. Udlæggelse af

Brugsjord til Præster.

2. Marts.' Gane. Skriv. ang. Salget af et Op-

lag af den islandske Bbrnelær-

domsbog.
5. Marts. Cane. Skriv. ang. Salget af et Op-

lag af den islandske Bbrnelær-

domsbog.
— 1 4. Mai. Gane. Skriv. ang. Præstekaldenes

Besættelse.

— 27. Novbr. For. ang. Skifter efter Geistlige, samt

geistlige Sagers Paadbmmelse.
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1816. 18. Decbr. Reskr. ang. Combination af Præste-

,
kaldene Hof i Alptafjord og Hals

i Hamarsfjord.

21. Decbr. Canc. Skriv. ang. Alders - Bevilling

l

for en Cape Han.
1817. 9. April. Anordning om Jubelfest til Erindring

om Reformationen.
— 2(). April. Gane. Gire. ang. Reformations-Jubel-

• festen.

— 20; April. Canc. Skriv. ang. et nyt Oplag af

den isl. Bornelærdomsbog.
— 29. April. Gane. Circ. ang. Attester, som for-

dres ved Brudevielser.

— 13. Mai. Gane. Skriv. ang. Salarium for Klo-

sterpræsterne i Island.

— 13. Mai. Canc. Skriv. ang. Salarium for Sogne-
præsten paa Grimsey.

— 21. Mai. Reskr. ang. Tjenestetyendes og Hus-

folks Ydelser til Præst og Kirke.

— li Novbr. Canc. Skriv. ang. Specification af

Præstekaldene Utskålar ogKålfa-

— 19. Novbr. Opreisning til geistlig Værdighed for

Eyjélfr Gi'slason.

— 9. Decbr. Canc. Skriv. ang. Betaling af h'k-

saungseyrir efter Fattiglemmer.

1818. 4. Marts. Canc, Skriv. (kgl. Resol. 24. Febr.)

ang. Henlæggelse af to Gaarde

fra Breidabolstad til Reykjavik

Præstekald.

— U. April. Canc. Skriv. ang. Overdragelse af

Ansvaret for Præstegaard og
Kirke til en Capellan.

— 18. April. Gane. Skriv. ang. at Enker efter

personelle Capellaner deeltage

i Præste-Enkernes Understøttelse

af Pensionskassen.
— 11. Juli.

,

Canc. Skriv. ang. Geistlighedens Fri-

tagelse for Delinquent-Omkost-

ninger.

— 3. Novbr. Canc. Skriv. ang. den eventuelle

Nedlæggelse af Præstekaldet

Mule i Norder Syssel.

€*jeIds-Sager, jevnf. Pengevæsenet.

1807. 7. August. For. forDanm. og Norge ang. Under-
holdningspenge for Gjeldsfanger.

i
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1815. '20. Marts. For. for Island, ang. Forandring i

, Pengevæsenet.
1816. 13. April. Cånc. Skriv. ang. Anvendelse af

Forordningen om Pengevæsenet
paa Island.

— 4. Juli. Gane. Plak. ang. Thinglæsninger af

visse Hæftelser og Panteobli-

gationer, uden Gebyrer.

1817. 22. April. Canc. Plak. (kgl. Resol. 2. April) ang.

Panteobligationer til yngre Prio-

ritetshavere.

1818. _ 3. Juni. Plak. ang. adskillige Forholdsregler

ved Auctioner i Slerv- eller

Concurs-Boer.
— 17. Decbr. Gane. Plak, (kgl. Resol. 9. Decbr.)

ang. Fornyelse af Panteforskriv-

ninger i Sedler.

Blaanelværk er, Haandværkere.

1808. 30. Juli. Canc. Skriv, ang Fritagelse forHaand-
værkere i Reykjavik at lose Be-

villing til at sidde i uskift Bo.

1810. 0. Novbr. Canc. Plak. ang. Forandring i Næ-
ringsveis-Straffen.

1817. II. Juni. Reskr. ang. Tilladelse for Guldsmed
Thorgrim Thomsen at probere

og stemple Guld- og Sblvarbeide.

1818. 12. Mai. Canc. • Gire. ang. Lovgivning om
Guldsmede.

5I;3Ei<!tf»l oar Skibsfart,

jevnf. Capitelstaxt, KjBbstæcler, Maal og Vægt, Pengevæsenet,

1 > Sclpasser.

Rentek. Skriv. ang. Handels - Tilla-

delse paa Budenstad.

Rentek. Skriv. ang. plandel paa

Olafsvik.

Rentek. Skriv. ang. Handels - Tilla-

delse paa Raufarhbfn.

For. ang. Over-Admiralitetsretten.

Kgl. Resol. ang. nærmere Bestem-

melserom den islandske Handel.

Plak. (Rentek. Skriv. I. Mai) ang.

samme.
For. ang. anholdte Personer og Varer

under Krigen (S. 249 Anm.).

1800.
* *•

1.

•29.

Marts.

Marts.

26. April.

1807.

30.

22.

April.

April.

22. April.

•

0.

t

Septbr.
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1807. 30. Oktbr. Plak. ang. Straf for Handel og Sam-
qvem med Landets Fjender (S.

249 Anm.).

1808. 12. Febr. . Kgl. Resol. ans. Foranstaltninger til

Islands Forsyning under Krigen.
— 6. Mai. Kgl. Resol. ang. Foranstaltning til

Islands Forsyning.
— 24. Mai. Rentek. Skriv. ang. en Expedition

fra Throndhjem _ til Island (S.

169 Anm.).
— 25. Mai. Rentek. Gire. ang. Salg af en til Is-

land sendt Ladning af Nodven-
dighedsvarer (S. 109 Anm.).

19. Juli. Gane. Circ. ang. Forbud mod frem-

mede Handelsskibes Udseiling.

— 4. August. Kgl. Resol. ang. Handels-Expeditio-

ner (il Island.

— 19. August. Kgl. Resol. (Kentek. Gire. 23. Aug.)

ang. Assurante for Skibe fra

'

,
Island.

— '
1. Novbr, Kgl. Resol. ang. Overforsel af en

Ladning Korn til Island (S. 215
v-(4

- ^* .'^rj;-i-- .
:
pi > r rV'~ - ;

:

~> '

-
tzjtiimv)l : 5 '0. '^f: r

.

:^:£~? ;

— 1. Novbr. Kgl. Resol. ang. Assurance for Skibe

os Varer til og fra Island m. v.

24. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Foranstaltninger

til Islands Forsyning.

1809. 3. Febr. Kgl. Resol. ang. Islands Forsyning

med Kornvarer.

— 7. April. Kgl. Resol. ang. Frigivelse af Trans-

port-Tjeneste' for de til Island

beslemte Skibe.

— 13. Mai. Kgl. Resol. ang. Laan til en Expedi-

tion til Island.

— 13. Juni. Stiftamts- Plakat ang. Forbud mod
Handel med engelske Under-

saatler i Island."

— 16. Juni. Stiftamls-Plakat ang. Gonvention om
'engelske Undersaatters Handel

paa Island.

— 16. Juni. Gonvention ang. engelske Under-
saatters Handel i Island (S. 250

— 19. Junj. Kgl. Resol. ang. Laan til islandske

Kjobmænd for at bringe Tilfør-

sel til Island.

\
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1809. 22. August. Gonvention ang. engelske Under-
såtters Handel og. Forhold i

Island.

2. Septbr. Gane. Plak. (kgl. Resol. 31. August)

ang. Auctions-Salarium for Kjbb-

mandsgods.
— 10. Septbr, Reskr.' (Rentek. os Gane. Gire. 10.

og 12. Septbr.'; Politie-PIak. 13.

Septbr
)
ang. Forbud mod al Til-

førsel til Island.

— 13. Novbr. Kgl. Resol. ang. Assurance-Godtgjo-

relse for en Expedition til Is-

land (S. 211) Anm.).
— 1

24. Novbr. Instruction for Repstyrerne i Island

a (§ m— 22. Decbr. Kgl. Resol. ang. en paatænkt Han-
dels-Expedition til Island (S. 206
Anm.).

1810. 7. Febr. Engelsk Order in Council ang. Is-

lands neutrale Behandling under
Krigen.

— 2. April.* Kgl. Resol. ang. en paatænkt Han-
dels-Expedition til Island (S. 267

Anm.).
— 5. Mai. Kgl. Resol. ang. Tilladelse til al Skibs-

farten paa Island maa begynde
paa ny.

— \ 12. Mai. Rentek. Skriv. ang. Skibsfartens Aab-

ning til Island.

— 18. Juli. Reskr. ang. Udfbrsel af Korn og For-

nodenhedsvarer til Island.

— 4. August. Rentek. Skriv. ang. Spekulanthandel

paa Vopnafjord.

— 14. August. Rentek. Skriv. ang. Handel paa Straum-
fjord.

1811. 9. August. Gane. Plak. for Danmark og Norge
ang. det hanoverske og nogle

Hansesteders Flag.

— 13. Septbr. Gane. Plak. for Danmark og Norge

ang. det Oldenborgske, Pappen-

borgske og Kniphausener 'Flag.

1812. 13. Marts. For. ang. Afgift af Skibe og Fartbier,

som kjbbes af eller sælges til

Fremmede.
1813. 10. Febr. Reskr. ang. Lodssagers Henlæggelse

til Reykjaviks Bytning.
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1813. 20. Febr. Canc. Skriv. ang. Foranstaltning til

at sikkre Island Tilforsel af

Kirkeviin. .

— 13. Mai. Kgl. Resol. ang. Forandring af Penge-

væsenet i Island m. v.

v— 31. Juli. Rentek. Circ. ang. Control med Vare-

Tilfdrselen til Island.

-7* 11. Septbr. Rentek. Skriv. ang. den isl. Handel.
— 4. Decbr. Canc. Skriv. ang. flere Mangler af

Kirkernes og Menighedernes
Fornødenheder.

1814. 1!. August. Rentek. Skriv. ang. nogle engelske

Fluses Handel paa Island.

—^ 30. AugusJ. Rentek. Skriv. ang. midlertidig Til-

ladelse for et engelsk Handels-

hus at handle paa Island.

1815. 22. Marts. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. !. April)

ang. Tilladelse for Kjobmand
Cruft af Boston i Nordamerika,

at handle paa Island.

— 18. April. Rentek. Circ. ang. lndskjærpelse af
1 Lovgivningen om Spekulanthan-

delen i Island.

— 2. Mai. Rentek. Circ. ang. Indsendelse af

Fortegnelse over ind- og ud-

forte Varer.

— 27. Mai. Rentek. Skriv. ang. islandske Skibes

Fritagelse for Vinterhavnepenges

Erlæggelse.

— 30. Septbr. Rentek. Circ. ang. den engelske

Handels Ophor.

1816. 9. Febr. Kgl. Rekjendtg. ang. Finantsbesty-

relsen samt Forandring i Col-

legierne m. v.

— 24. Febr. Canc. Skriv. ang. Transport af is-

landske Fanger.

— 5. Marts. Commissorium ang. Undersøgelse af

de islandske Handelsforholde.

— 3. April. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 30. April)

ang. Tilladelse for en norsk

Kjobmand at handle paa Island.

— 24. April. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 30. April)

ang. Tilladelse for en engelsk

og en norsk Kjobmand at fore

Ladninger til Island.

— 26. April. Reskr. ang. Undersogelse af en Stran-

dings-Sag.

i
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1816. 22. Mai. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. I. Juni)
' ang. Tilladelse tor et engelsk

Handelshus al handle paa Island.

1. Juni. Rentek. Skriv. ane. engelsk Handels-

Expedition til Island.

— 11. Septbr. For. om udvidet Handelsfrihed for

Island.

— 11. Septbr. Reskr. ang. Handel og Kjobstedbor-

gere paa Island.

— 25. Septbr. Reskr. ang. Retaling for Delinquen-

ters Transport fra Island til

Kjbbenhavn.
— 28. Septbr. Rentek. Circ. ang. Indberetninger

om Handelen i Island. /

— 23. Oktbr. Plak. ang.. frihed for Tilkjobsafgift

af mindre Skibe, naar de an-

yendes lil Fiskerie under Island.

— 28. Novbr. Canc. Skriv. ang. Vragning af Kjod

fra Island.

1817. 19. Marts. For. ang. Logbbger og Skibs-Jour-
' -\; :

1

naler. '
,

— 12. April. General-Toldk. Circ. ang. Angivelser

af Varer, som fores til og fra

Istand.

— 23. April. Anordning ang Handelsberettigelse,

m. v.

— 14. Juni. General-Toldk. Plak. (kgl. Resol. 4.

Juni) ang. Skibs-Afgifter i Kjb-

benhavn.'
— 28. Oktbr. Reskr. ang. at Thomas Reynolds er

erkjendt for storbritannisk Gon-

sul i Island.

1818. 17. Januar. Rentek. Skriv. ang. en Spekulants

Handel efter Liggetiden.

— 21. Januar. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 7. Febr.)
' ang. Tilladelse for en Ameri-

i
kaner at handle paa Island.

— 41. Marts. Plak. ang. Skipperes Rereltigelse til

at ilandsælte Noaen af Skibs-

mandskabet.
— 5. Mai. Rentek. Circ. ang. Indsamlingen af

de aarlige Indberetninger over

Ind- og Udfbrsel i Island.

— 20. Mai. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 7. Juli)

ang. Authorisation af Siglufjord

som Udliggersted.
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1818. 30. Mai. Rentek. Skriv. ang. Undersøgelse af

Olfusaaens Udlob.
— 17. Juni. Handels-Traktat mellem Danmark og

Preussen.
— 30. Oktbr. Gane. Plak. (kgl. Resol. 21. Oktbr.)

ang. Logboger og Skibs -Jour-
'

. \ naler.

— 23. Decbr. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 23. Januar

. 1819) ang. Tilladelse for en

\ Amerikaner til at handle paa
Island.

Havedyrkning-, see Landbovæsenet.

Mittegods.

1811. 8. Juni. Gane. Plak. (kgl. Resol. 5. Juni) ang.

Omgangsmaaden med Hittegods

i Kjobstæderne.
1812. 5. Decbr. Gane. Plak. for Danmark og Norge

(kgl. Resol. 24. Novbr.) ang.

Omgangsmaaden med Hittegods

paa Landet.
• ^ * ^%W " é V

• S- j

Hoer, see Lbsagtighed.

Hospitaler.

1806. 23. August. Reskr. ang. Overdragelse, til Stifts-

øvrigheden af Hospitalernes og

Tugthusels Bestyrelse.

1809. 29. Juli. Canc. Skriv. ang. Kjendelser til Hos-

pitalerne for Ægteskabs -Bevil-

linger.

— 24. Novbr. Instruction for Repstyrerne i Island

(§ W).
1815. 30. Septbr. Gane. Skriv. ang. Degnelbnnen ved

'

. forrige Gufunes Hospital.

Hoiesteret, see Retterne.

Instructioner.

1809. 24. Novbr. Instruction for Repstyrerne i Island.

Inventarium, Inventarii-tifcvilder, see Geistligheden,

' Kirker.

VIL B. 54
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'Jagten.

1806. 12. April. Rentek. Skriv. ang. Falkefangsten i

» Island.

1808. 21. Juli. Kgl. Resol. ang. nogle Foranstaltnin-

ger vedkommende Islands Tarv.

— 30. Juli. Rentek. Skriv, ang adskillige For-

anstaltninger i Island. ,

1809. 18. Septbr. Stiftamts-Plakat ang. almindelig Op-
fordring til Tarvelighed (S. 228
Anm.).

1816. 17. Juli. Kgl. Resol. (Rentek. Gire. 24. Aug.)

,ang. Fredning af Værpesteder

og Sælhundefangst i Island.

1817. 12. Marts. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 12. April)

ang. Reensdyrjagten i Island.

* / f .

Jordebog-.

1806. 4. Juli. Kgl. Resol. ang. den islandske Ma-
trikel-Gommissions Ophævelse.

•Porclebogskassen., see Regnskabsvæsenet.

•S? otcIego fls-A clm in is tvttt ion

,

jevnf. Capitelstaxt, Landbovæsenet.

1806. 22. Marts. Rentek. Skriv. ans. Control med Af-

giftsvæscnet, m. v.

— 29. Marts. Rentek. Skriv. ang.Salget af de saa-

kaldte Hunavatns Ombudsjorder.
— 19. April. Rentek. Skriv. (Nord- og Ost-Amt)

ang. Afgiflsvæsenet (S. 8 Anm.).
— 9. Mai. Kgl. Resol. ang. Adskillelse af Sys-

selmands - Embedet og Gods-
Administrationen fra Landfoged-
Embedet.

— 4. Oktbr. Rentek. Skriv. ang. Opbydelse til

Salg af Jorderne Skaptafell og

Hénéig6z.

6. Oktbr. Sliftamts-Bekjendtg. ang. Indbetalin-

ger til Jordebogskassen (S. 8

Anm.). „ * -
1811. 18. Mai. Rentek. Skriv. ang. Godtgørelse til

Præsten paa Helgafell for Qvil-

deleier.

18. Mai. Rentek. Skriv. ang. Bortsælgelse af

det kongelige Jordegods.
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1812. -20. Juni. Rentek. Skriv. ang. Rogler for Salget
' af dét kongelige Jordegods i

Sonder-Amtet.
— 20. Juni. Rentek. Skriv. ang. Salg af Kongens

Gods paa Vestmannberne.
— 20. Juni. Rentek. Skriv. ang. Salg af de kgl.

Godser i Norder- og Oster-Amtet.
— 20. Juni. Rentek. Skriv. ang. Salg af det kgl.

•
' Jordegods .i Vester-Amtet.

1814. 7. Mai. Gane. Skriv. ang. Forslag om Vido
som Bisperesidents.

1815. 16. ^ebr. Rentek. Skriv. ang. Skattevæsenet i

' Island.

— 1. April. Rentek. Skriv. ang. Overladelse af

Stadarey til Brug for Syssel-

manden i Oefjords Syssel.

1818. 17. Januar. Rentek.. Skriv. ang. Bygselret , til

Gaarden Skaptafell.

— 7. Febr. Rentek. Skriv. ang. Afgiflerne af de

kongelige Godser i Skaplafells

Jordemodefrvapsenet, see Medicinalvæsenet.

•Ii&stitsliasseia, Justitsvæsenet, ^Regnskabsvæsenet,

Retterne m. v.
-

Jiastits-Sifiger, see Criminalvæsenet, Retterne.

fiirkei', jevnf. Geistligheden.

1806. \\. Januar. Gane. Skriv. ang. Reykjavik Dom-
kirkes Klokker.

— 19. April. Canc. Skriv. ang. Ydelser til Præst

og Kirke i Holum Stift.

— 14. Juni. Canc. SkriV. ang. Bygnings-Materiales

Tilvejebringelse i Island.

— 29. Novbr. Gane. Skriv. ang. Godtgjdrelse for

en Kirkes Gjæld til Beneficiarius;

1807. 3. Juli. Reskr. ang. Salg af Inventarium, til-

hbrende Kirken paa Heydalir.

— 3. Juli. Reskr. ang. Tilskud af andre Kir-

kers Beholdninger til Grimso

Kirkes Opbyggelse.
— 10. Juli.

%

Reskr. ang. Betaling af MoSfell Kir-

kes Gjæld til Benefieiarius.
— 9'. Qktbr. Reskr. ang/ Reduclion af Kalmans-

tunga Kirkes Qvilder. Q
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1808. 23. Januar. Canc. Skriv, ang. Reykholt Kirkes

Inventariipenge.
— 28. Mai. Gane. Skriv. ang. Refstad Kirkes For-

flyttélse.

— 20. Juli. Canc. Skriv. ang. Foranstaltninger i

Tilfælde af Viinmangel ved Kir-

kerne.
— 12. August. Reskr. ang. Medalfell Kirkes Ned-

læggelse.

19. August. Reskr. ang. Betaling af en Kirkes

Gjæld til Præsten.
20. August. Reskr. ang. Slaoarhraun Kirkes In-

ventariipenge.

1811. 30. Marts! Canc. Skriv. ang. Forandring af

Holma Kirkes Bygningsmaade.
— 1 31 April. Canc. Skriv. ang. Skaro Kirkes

Qvilder. ' -

— 22. Juni. Canc. Skriv. ang. SæJhundefangsten
i Skjalfandaflj6t.

1*12. 21. August. Reskr. ang. Nedlæggelse af Kirkerne

paa Husafell og Kalmanstunga.
— 4. Septbr. Reskr. ang. Refstad Kirkes Ned-

læggelse.

— 28. Novbr. Canc Skriv. ang. Hof Kirkes Op-
byggelse.

— 28/ Novbr. Canc. Skriv. ang. Forandring af Set-

berg Kirkes Bygningsmaade.
— 28. Novbr. Canc. Skriv. ang. Kirkernes Vedlige-

holdelse.
"

1813. 2. Febr. Canc. Skriv. ang. Inventarii-Qvilders

Formindskelse ved Holt Kirke

i Skagafjords Syssel.
— 19. Febr. Reskr. ang. Nedlæggelse af Kirken'

paa Mårstaoir.

— 20. Febr. Canc. Skriv. ang. Foranstaltning til /
at' sikkre Island Tilftsrsel af

Kirkeviin.

— 8. Mai. Canc. Skriv. ang. Godtgjorelse for

en Kirkes Gjæld til Beneficiarius.

— 10. Juli. Synodalbeslutning ang. Forholdsreg-

ler i Tilfælde af Mangel af Kirke-

viin i Island.

— 31. Juli. Canc. Skriv. (kgl. Resol. 21. Juni)

ang. Godtgjorelse for Hofs Kirkes

Gjæld til Beneficiarius.

4. Decbr. Canc. Skriv. ang. flere Mangler af

Kirkernes og Menighedernes For-

nodenheder.

\

.
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1813. 14. Decbr. flentek. Skriv. ane. Planer til Re-

former i geistlige Sager i Island.

1814. 19'. Febr. Canc. Skriv. (kgl. Resol. 10. Febr.)

ang. Anskaffelsen af et Mikla-
' holt Kirke tilhorende Inventarii-

Qvilde.

— 26. Marts. Rentek. Skriv. ang. Tiende til Fattige

af Kirkejorder.

— 15. Oktbr. Canc.
;

Skriv, ang. Hblum Kirkes

Strandrettigheder.

1815. 18. Marts. Canc. Skriv. ang. Fattigtiende af

Kirkejorder.

— 29. Marts. Reskr. ang. Reduction af Brautarholt

Kirkes Qvilder.

— 1. April. Canc. Skriv. ang. Kirkernes Intrader

paa Island i Naturalier.

— 12. April. Reskr. ang. Nedlæggelse af Kirken

paa Innraholm paa Akranæs.
—

i
26. April. Reskr. ang. Nedlæggelse af Kirken

paa Hvalsnes, m. v.
*— 25. Oktbr. Reskr. ang. Kirkens Qvilder paa

Eyri i Skutilsfjord.

— 25. Novbr. Canc. Skriv. ang. Kvennabrekka Kir-

kes lnventariipenge.

1811). (>. Marts. Reskr. ang. Salg af Stod Kirkes In-

ventarium.

— (). Marts. Reskr. ang. Reduction af Glaumbæ
Kirkes Qvilder.v

— 2. Oktbr. Reskr. ang. Nedlæggelse af Kirken

,paa Budum. s— 2. Oktbr. Reskr. ang. Nedlæggelse af Aas Kirke

i Kelduhverfi.—
' 12. Oktbr. Canc. Skriv, (til Nord- og Oster-

Amtet) ang. Bryllup og Begra-
1

, velse i Kirker.

— 12. Oktbr. Canc. Skriv, (til Biskoppen) ang,

samme.
— 2. Novbr. Canc. Skriv. ang. Reykjavik Dom-

kirkes Qvilder.

18J7. 4. Januar. Canc. Skriv. ang. Stafholt Kirkes In-

ventarium.

— 21. Mai. Reskr. ang. Tjenestetyendes og Hus-

folks Ydelser til Præst og Kirke.

±- 11. Oktbr. Canc. Circ. ang. Indsendelse af Be-

taling for den til Kirkerne for-

deelte Confessio Augustana.
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1817. 20. Decbr, Canc. Skriv. ang. Hofs Kirkes In-

ventariipenge.

1818. 14. Maris. Canc. Sk riv. ang. Sondum Kirkes

Inventariipenge.

— 10. Novbr. Gane. Skriv. ang. Nedlæggelsen af

Aas Kirke i Kelduhverfi.

v

H&jSbstseder, jevnf. Handel og Skibsfart.

180b. . 14. Juni. Canc. Skriv. ang. Bygnings -Materi-

ales Tilvejebringelse i Island.

1807. (5. Marts. Kgl. Resoh (Rentek. Skriv. 18. April)

ang. Kjbb af Eskefjord Kjdb-

stads Grund.

1808. 15. Juli. Kgl. Resol. ang. Kjbb af Eskefjords

Kjbbslpds Grund.—
' 30. Juli. Canc. Skriv. ang. Fritagelse for Haand-

værkere i Reykjavik at Ibse Be-

villing til at sidde i uskift .Bo.

1811. 7. Januar. Kgl. Resol. ang. Kjbbet af et Huus

x i Reykjavik til Stiflamtmands-

i> ^4 -ir
- * k . Bolig.

|

— 8. Juni. Canc. Plak. (kgl. Resol. 5. Juni) ang.

Omgangsmaaden med Hittegods

i Kjbbstederne.

1815. 28. Januar. Canc. Skriv. ang. Reykjavik Byes
Stads-Segl.

1810. 11. Septbr. For. om udvidet Handelsfrihed for

Island. /— 11. Septbr. Reskr. ang. Handel og Kjbbstedbor-

c;ere paa Island.

1818. 20. Mai. Kgl. Resol. (Rentek, Skriv. 7. Juli)

ang. Aulhorisation af Siglufjord

som Udliggersted.

\

MoBtg-eu, B4oiige&Bixsi»* isb. v.

1800. 9. Seplbr. Kgl. Bekjendlgj. forDanm. og Norge,

ang. de hidtilværende tydske
Rigslandes Inddragelse under
Monarchiet.

1808. 30. Januar. Kgl. Resol. ang. Sagernes Afgjcjrelse

under Kongens Ophold i Rends-

— 19. Marts. Canc. Circ. ang. Kirkebbnnen.
— 19. Marts. Reskr. ang. Sagernes Forestilling

for Kongen.
— 13. April. Patent ang. Bestallingers og Benaad-

ningsbreves Confirmation.
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1808. 28. Juni. Kgl. aabent Brev ang. Dannebrog-
Ordenens Udvidelse.

1809. 28. Januar. Anordning for Dannebrogsmændene.
1812. 28. Januar. Kgl. aabent Brev ang. Dannebrogs-

mændenes Hæderstegn.
1814. 14. Januar. Freds-Traktat imellem Danmark og

Sverrig.

— 22. Febr. Canc. (lire. fkgl. Res.ol. $i. Febr.)

ang Kongens Titel og Vaaben.
— 8. Marts. Canc. Circ. (kgl. Resol. 19. Januar)

ang. Kirkebonnen.
— 5. Septbr. Kgl. Bekjendlg. ang. Regjerings-For-

retningerne under Kongens Fra-
' værelse i Udlandet.

181f>. 4. Mai. Canc. »Skriv. ang. Præsiekaldenes
• Besættelse.

— 7. August. Canc. Circ. ang. Hertugd. Lauenborgs

Optagelse i Kongens Titel m. v.

1818. 17. Novbr. Canc. Circ. ang. Indberetninger om
fortjente Mænd.

Koppen*, see Politievæsenet.

Viort over Is Sauces Ii.y*>ter, see Opmaaling.

ffiandlioviejsenej,

jev?if. Capitelstaxt, Jordegods-Administration.

Rentek. Skriv. ang. Landskyld af

forrige Holum Bispestols Jorder.

Canc. Skriv. ang. Bygnings- Materi-

ales Tilvejebringelse i Island.

Plak. ang. Ophævelse af Jonsbogens
Bud om Hokjob.

Reskr. ang. Udnævnelse af en Com
mission om Islands Anliggender.

Kgl. Resol ang. nogle Foranstaltnin-

ger vedkommende Islands Tarv.

Rentek. Skriv. ang. Oversendelse af

Faar af engelsk Race til Island.

Rentek. Skriv. ang. adskillige For-

anstaltninger i Island.

Stiftamts-Plakat ang. Opmuntring til

Benyttelse af Landels Produkter

(S. 210 Anm.).

18. Septbr. Stiftamts-Plakat ang. almindelig Op-
fordring til Tarvelighed m.v.
(S. 228 Anm.). .

1 800. 5. April.

14. Juni.

19. Septb

1808. 14. Juni.

21. Juli.

•30. Juli.

30. Juli.

1809. 15. Mai.

*

J
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1809. 24. Novbr. Instruction for Repstyrerne ilsland.

1811. 17. August. Sonder- Amts-Skrivelse ang. Regler

for Skovenes Afbenyttelse (S.

420, Anm. 1).

18 1 2. 25. Juli. "Canc: Skriv. ang. Tiendens Nedsæt-
telse af Gaarden Stafnes.

18K). 17. Febr. Canc. Skriv. ang. Udlæggelse afBrugs-

jord til Præster.

— 24. April. Kgl. Resol. ang. Foranstaltning dl

Qvægracens Forædling i Island.

— 17. Juli. Kgl. Resol. (Rentek. Circ. U. Aug.)

ang. Fredning af Værpesteder
og Sælhundefangst i Island.

— 28. Septbr. Rentek. Gire. ang. Indberetninger

om Islands oeconomiske For-

fatning.

1817. 23. Januar. Kgl. Resol. ang. Stipendier for is-

landske Studerende og Land-

mænd.
— 4. Febr. Skriv, fra Dir. for Fond. ad us.publ.,

ang. Understøttelse til Oplæ-
relse af islandske Landmænd.

LanoTogden, see Embeder, Embedsmænd
;
Regnskabsvæ-

senet.
é

Ijanclonlysnings- Selskabet, see Boger, Bogtrykkene,

Literatur.

,

Landnliysikus, see Medicinalvæsenet.

Ijandsoverretten, see Retterne.

B^egrater og1 Stiftelser, jevnf. Collect.

1800. 12. Septbr. For. for Danm. og Norge. ang. Ud-
laan af Stiftelsers og Umyndiges
Midler.

1808. 1<>. Juli. Univ. Dir. Skriv. ang. Jon Thorkel-

sens Legat til Latinskolen i Is-

land.

1810. 27. Oktbr. Gane. Circ. ang. aarlige Indberet-

ninger om offentlige Stiftelser.

1811. 27. April. Canc. Circ. (til Fattigdirectionerne i

,
Danmark) ang. Indsendelse af

Forklaring over de under deres

Bestyrelse staaende Capitaler.

— '

4. Mai. Gavebrev paa Jorden Nedri- Vadali

til Bardastrands Syssel.

i
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1811. 29. Juni. Canc. Circ. ang. Indberetninger om
offentlige Stiftelser (S. 378.

i Anm. 1).— 12. Novbr. Kgl. Resol. ang. Arne Magnussons
Stiftelse.

1812. 11. Decbr. Kgl. Confirmation paa Gavebrev paa

Jorden Nedri-Vadall m. v.

1814. 24. Mai. Gavebrev og Fundats paa Jorden
Ferjubakki i Oxarfjorden som
Færgested, m. v.

1816. 23. Oktbr. Gavebrev paa Jorden Meyjarland i

Skagafjords Syssel til Svinavalns

Rep i Hunavatns Syssel.

1818. 20. Mai. Gavebrev paa Gaarden Gr6ustaoir

til de Fattige i Tungu Rep i

Stranda Syssel.

I^eierjnaal, BjeiermaaBs-Roder, see Løsagtighed.

liitemtur, jevnf. Bc5ger, Bibliothek m. v.

1808. 24. August. Kgl. Confirmation paa de det kgl.

islandske Landoplysnings - Sel-

skab forundte Benaadninger.

1813. 16. April. Kgl. Resol. ang. Understøttelse for

R. Ghr. Rask paa en literarisk

Reise til Island.

1816. 2. Marts. Gane. Skriv. ang. Salget af et Oplag
1 af den islandske Bornelærdoms-

— 5. Marts. Gane. Skriv. ang. samme.

1818. 22. April. Kgl. Resol. ang. aarligt Tilskud til

det islandske Bibelselskab.

— 22. August. Canc. Skriv. (kgl. Resol: 5. August)

ang. det islandske Bibelselskab.

fjodsvæsenet.

1813. 10. Febr. Reskr. ang. Lodssagers Henlæggelse

til Reykjaviks Bylhing.

{Lovgivning.

1806. 19. Septbr. Plak. ang. Ophævelse afJonsbogens

Bud om Hbkjob.

1812. 24. Marts. Canc. Skriv. ang. Vaccinations- An-

ordningernes Oversættelse og

Udgivelse paa Islandsk.

— 28. Novbr. Canc. Skriv. ang. Oversættelse af

Vaccinations-Anordningerne.
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1813. 24. April. Cnnc. Skriv. ang. Lovgivningen om
.Pengeforandringen.

1816. 24. Febr. Canc. Skriv. ang. Publicalion af en
Plakat om Ophævelse af Leier-

maals-Bbder.

1817. 26. April. Canc. Skriv. ang. Publication af en

ældre Forordningom Oldsagers

Fund.

1818. 9. Mai. Canc. Gire. ang. Publication af et

t Lovbud om Vaccinationen.

— v

12. Mai. Canc. Giro; ang. Lovgivning om
Guldsmede.

fjysetold, see Kirker, Skatter og Afgifter.

Integer, see MedicinalvæseneU

I^osagtiglied, jevnf. Criminalvæsenet.

1806. 23. Mai. Reskr. ang. Strafs Formildelse for

Leiermaal.

— 11. Oktbr. Canc. Skriv. ans. Leiermaals-Bbder.

1807. 6. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Leiermaals-Kjen-

\ delser.

1808. 20. August. Canc. Skriv. ang. Forældres For-

pligtelse i Island til at forsbrge

deres Bom.
1812. 12. Juni. Canc. Plak. for Danm. og Norge

,(kgl. Resol. 1. Juni) ang. Leier-

maalsbbder.
— 12. Oktbr. Reskr. ang. Bemyndigelse for Can-

,
celliet til at afgjore adskillige

Sager ad mandatum.
— 11. Decbr. Reskr. ang. Formildelse af Horslraf.

1816. 24. Febr. Canc. Skriv.ang. Publication af en

Plakat om Ophævelse af Leier-

maals-Bbder.

— 14. Mai. Canc. Circ. ang. Afsoning af Boder.
— 19. Oktbr. Canc. Circ. ang. Afsoning af Boder.

Jlnal og Wægt, jevnf. Handel.

1811. 8. Marts. Canc. Plak. for Danmark og Norge
(kgl. Resol. 26. Febr.) ang. Vægt-

lodders Indretning.

]ffanufaUturer

.

1813. 15. Juni. Rentek. Skriv. ang. Opmuntring af

Manufaktur-Anlæg.
,



f

Register. 859

jVffBtrihel, see Jordebog.

tffccficiiialvæscnet, jevnf. Politievæsenet, Vaccinationen.

1800. 3. Januar. Kgl. Resol. ang. Medicinal -Taxtens

Bestemmelse (S. 4).

— 25. Januar. Canc. Circ. ang. Jordemødres An-
meldelser af dodfodte Born.

— x 28. Januar. Medicinal -Taxt for Apolhekerne i

Danmark og Norge.

— 28. Febr. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 29. Marts)

ang. Betaling for chirurgiske

Elever hos Landphysikus.
— 1. Marts. Gane. Circ. ang. Indretninger i Apo-

thekerne.

— ' 8. August. Regulativ før ét Stipendium for chi-

rurgiske Studerende.
— 19. Septbr. Kgl. Resol. ang. Stipendier for chi-

rurgiske Studenter fra Island.

— 11, Oktbr. Gane. Skriv. ang. Stipendier for to

chirurgiske Studenter fra Island.

15. Novbr. Gane. Skriv. ang. Landphysici Be-

retninger om dodfodte Born i

Island.

— 29. Novbr. .Canc. Circ. ang. Indberetninger om
Constitutioner i Læge-Embeder.

— 16. Decbr. Canc. Circ. ang. Indberetningerom
dodfodte Børn.

1807. 10. Januar. Canc. Circ. ang. Forandringer i

Medicinaltaxten.

— 3. Marts. Canc. PJak. (kgl. Resol. 13. Febr.)'

ang. Indberetninger til Sund--

heds-ColIeaium.

— 25. April. Canc. Circ. ang. Anviisning til at

bringe dodfodte Born til Live.

— 15. Mai. Canc. Plak. (kgl. Resol. 8. Mai) ang.

Udsalg af den saakaldte halliske

Medicin.
,— 26. Septbr. Canc. Circ. ang. Fremgangsmaaden

med Koppe- Patienter, som an-

komme soværts.
—

m 6. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Apothekerens Regn-

skaber for Fatligmedicin m. m.

1808. 16. Januar. Canc. Circ. ang: Medicinaltaxtens
' Gyldighed.

— 6. Febr. Gane. Gire. ang. Beretninger om ve-

neriske Sygdomme.
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1808. 27. Mai. _ Plak. ang. Anmeldelserom smitsomme
Sygdommes Udbrud. ..

— 11. Juni. Canc. Skriv. ang. Apothekerens Regn-
skab for Fattigmedicin m. v.

— 18. Juni.' Kgl. Resol. ang. Stipendium for en

Studiosus Ghirurgiæ fra Island.

— 30. Juli. Canc. Skriv. ang. aarlig Fortegnelse

over Apotbekets Forraad afMe-
dicamenter.

1809. 28. Febr. Canc. Plak. (kgl. Resol. 24. Febr.)

ang. Medicin, som kan sælges

uden Recept.

— 27. Juli. Kgl. Resol. ang. Stipendium for en

Studiosus Chirurgiæ fra Island.

— 15. August. Canc. Skriv,, ang. Distriktslægers Fri-

tagelse for at holde Fattiglemmer.

1810. 3. April. For. for Danm. og Norge, ang. Vac-

cinationen.

— 21. Novbr. Reglement for Gjordemodervæsenets
Indretning og Restyrelse.

1811. 31. Mai. Univ. Dir. Skriv. ang. Skolefondets

Bidrag til Medicinalvæsenet.—
' 19. Novbr. Canc. Plak. for Danmark og Norge,

ang. Vaccinationen.

1812. 24. Marts. Canc. Skriv. ang. Vaccinations - An-

ordningernes Oversættelse og

Udgivelse paa Islandsk.

21. April. For. for Danm. ogNorge, ang. Straf

for Medicinal-Taxtens Overtræ-
delse m. v.

*

— 28. Novbr. Canc. Skriv. ang. Oversættelse af

Vaccinations-Anordningerne.
1813. 17. April. Canc. Skriv. ang. Beregning af Di-

æter og Reiseomkostninger for

Landphysikus.

5. Mai. Kgl. Resol. ang. Besættelse af et af

de chirurgiske Stipendier for Is-

* lændere.

1814. 9. April. Rentek. Skriv. ang. fri Brugsjord for

Distriktschirurg Svein Pålsson.

— 2. Juli.
s
Canc. Skriv. ang. Betaling for Lær-

linge i Chirurgie hos Landphy-
av /X'b^n: sikus. ,

'~
'

1810. 17. Febr. Canc. Circ. ang. Anmeldelser om
dodftfdte Born.

— 27. Marts. Kgl. Resol. (Gane. Skriv. 25. April)

ang. Forhoielse i de islandske

Distrikts-Cbirurgers Gage.
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1-816. 2. April.

— 8. Mai.

— 25. Mai.

30. Mai.

1. Jtyii.

28. Juni.

1817. 8. April.

— 3, Juni.

Kgl. Resol. ang. Stipendium for en

chirurgisk Studerende fra Island.

Plak. ang. Directionen for Qvaran-
tainevæsenet.

Univ. Dir. Skriv. ang
f
Forlængelse

*

7 af Stipendier for en Stud. chir.

fra Island (S. 467, Anm. 1).

Gane. Skriv. ang. Vaccinationens Ud-
bredelse. _ * -s/

Gane. Skriv. ang. Apothekerens Regn-
skab for det til Fattigmedicin

bevilgede Pengebelob.

Reskr. ang. Licentia practicandi for

Sognepræst J6n Jénssoti.

29. August. Gane. Skriv. ang. Oversendelse af

chirurgiske Instrumenter til Brug

for Sognepræst J6n Jénsson (S.

608, Anm. f).

Canc. Skriv. ang. Venia practicandi

for G. Gunnarsson.

Kgl. Resol. (Canc. Skriv. 24. Juni)

ang. forhbiet Gage for en Di-

strikts-Chirurg i Island.

12. August. Canc. Circ. ang. Instrumenters An;
skaffelse for Jordemodre.

14. Oktbr. Gane. Plak. (kgl. Resol. 8. Oktbr.)

ang. Lægers Indskud i den al-

mindelige Enkekasse.

Canc. Plak. (kgl. Resol. 41. Februar)

ang. Betaling for Lægers legale

Forretninger.

Rekjendtgjbrelse ang. Medicinal-Tax-

ten i Danmark.

Canc. Skriv. ang. den Stilling, som
Venia practicandi medforer.

Canc. Circ. ang. Indsendelse afMe-
dicinal-Beretninger.

Canc. Circ. ang. Publication af et

Lovbud om Vaccinationen.

1. Septbr. Canc. Skriv. (kgL Resol. 19. Aug.)

ang. Forhbielse af Medicinal-
' taxten i Island.

(5. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Indberetninger fra

Jordemodre (paa Islandsk).

8. Oktbr. Gane. Plak. (kgl. Resol. 30. Septbr.)

ang. ..Medicinaltaxten.

7. Novbr. Canc. Skriv. ang. Distriktslægernes

Fattigbidrag.

1818. 10. Marts.

11. April.

11. April.

— 21. April.

9. Mai.



862 Register.

1818. 21. Novbr. Kgl. Resol. ang. Stipendium for en

chirurg. Studerende fra Island.

Mineralier.

1800. 6. Juni. Kgl. Resol. ang. Reise-Understottelse

til Farve-Fabrikant Gox til Island.

Myntvæsenet, see Pengevæsenet.

> Oldsager«

1807. 22. Mai. Reskr. ang. Oprettelse af en Gom-
mission for Oldsagers Opbe-

. varing.

1817. 5. April. Circul. ang. Indberetninger om nor-

diske Oldsager m. v.

— 19. April.. Rentek. Skriv. ang. Bevaringen af

en gammel Ligsteen i Bessastad

Kirk. 6

— 19. April. Gane. Skriv, (til Stiftsøvrigheden)

ang. Mindesmærkers Vedlige-

holdelse.
(

-

s

V- 19. April. Gane. Skriv, (til Nord- og Ost.-Amt)

ang. Bevaring af antiquariske

Mindesmærker.
— 19. April. Canc. Skriv, (til Vester-Amt) ang.

Bevaring af Oldtidsmindesmær-
ker.

— 19. April. Canc. Skriv, (til Sonder -Amt) ang.

samme.
— 26. April. Gane. Skriv. ang. Publication af en

ældre Forordn, om Oldsagers

Fund. *
l

$W'

Opmaaling? af Islands .Ulyster o& Efiavne«

1806. 3. Januar. Kgl. Resol. ang. Tillæg .i Lon for de

ved Islands Kyslopmaaling an-

satte Officerer (S. 2 Anni.).

— 24. Januar. Kgl. Resol. ang. Gontrol med de is-

landske Opmaalinger.
— 28. Marts. Kgl. Resol. ang. Anskaffelse a,f Heste

til Lieutenant Smith (S. 2 Anm.).
— 18. April. Kgl. Resol. ang. Instrumenter til den

islandske Opmaaling (S. 2 Anm.).

— 25. April. Kgl. Resol. ang. Godtgjbrelse til Lieu-

tenant Wetlesen (S. 2 Anm.).

1807. 22. April. Kgl. Resol. ang. Opmaalings-Forret

ningerne i Island.
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1807. 19. Juni. Kgl. Resol. ang. Husleilighed for de
ved Opmaalingen ansatte Offi-

cerer (S. 123 Anm.).

1808. 6. August. Kgl. Resol. ang. Bekostninger ved

v
Opmaalingen i Island.

1809. 16. Novbr. Kgl. Resol. ang. Lonninger for de
ved Opmaalingen i Island an-

satte Officerer.-

1815. 25. Marts. Rentek. Skriv. ang. Udgivelse af is-

landske Sokort.

— 15 r April. Rentek. Skriv. ang. Udarbeidelse af

islandske Sokorl(S. 542, Anm. 1).

1817. 24. Mai. Rentek. Skriv, ang Kortene over de

islandske Kyster og Havne.
—

,
2. Juli. Kgl. Resol. ang. Udgivelse af Sdkori

over Islands Kyster m. v.

Pantevæsenet, see Gjelds-Sager, Pengevæsenet. _

Pasvæsenet, sée Handel og Skibsfart, Politievæsenet, S8-

~ " Spasser.
'

' ;>
»

~
>:

Pengevæsenet!, jevnf. Capitelstaxt.

1806. 13. Juni. Plakat ang. Oprettelsen af bestandige
transportable Statsfonds.

8. Juli. Gane. Gire. ang. Beregning af et

Lod Sblv.

1808. 8. April. For. ang. Oprettelsen af en Skat-

kammer-Afdragsfond.

1809. 3. Marts. Kgl. Resol. ang. Opsendelse af Rigs-

banksedler til Island.

11. Marts. Rentek. Skriv. ang. Forslaq om en

Laane-lndretning for Island.

1810. 6. Novbr. For. for Danm. og Norge,- ang. Vex-

ler lydende paa Dansk Gourant

og paa Species.

1811. 26. Septbr. For. ang Indskrænkning af Agiotage.

1812. 21. Januar. Canc. Skriv. ang. en Vexel- Anord-

nings Gyldighed for Island.

1813. 5. Januar. For. om Forandring i Pengevæsenet

for Danmark og Norge, samt
Slesvig og Holsteen.

''— 5. Januar. Finants-Goll. Plak. (Reskr. s. D.) ang.

Udbetaling af Gager og Pen-

\ sioner m. v.

— 24. April. Canc. Skriv. ang. Lovgivningen om
Pengeforandringen.



864 Register.

1813. 13. Mai. Kgl. ResoJ. ang. Forandring af Penge-
væsenet i Island m. v.

17. Mai. Canc. Plak. (kgl. Resol. 43. Mai) ang.

Betalinger i Dansk Courant.
— 19. Mai. Commissorium ang. Forberedelse til

en Lov om Pengeforandringen

i Island.

12. Juni. Rentek. Skriv. ang. Gyldigheden af

norske Assignations-Beviser og
Deposito-Sedler.

1815. 16. Febr. Rentek. Skriv. ang. Skattevæsenet i

Island.
i— 20. Marts. Forordn, for Island, ang. Forandring

i Pengevæsenet.
— 20. Marts. Gane. Bekjendtg. ang. Penge-Goursen

for Island.

1816. 1. Febr. Rigsbankens Bekjendlgj. om Penge-
Goursen.

— 9. Febr. Kgl. Bekjendtg. ang. Finants- Besty-

relsen samt Forandring i Col-

legierne m. v.

— • (). April. Rentek. Skriv. ang. Beregningerne

efter Sblvværdie - Coursen for

Island m. v.

— 13. April. Gane. Skriv. ang. Anvendelse af For-

ordningen omPengevæsenetpaa
Island.

1817. 1. Febr. Rigsbankens Bekjendtgj. om Penge-

Goursen.
— 22. April. Gane. Plak. (kgl. Resol. 2. April) ang.

Panteobligationer til yngre Prio-

ritetshavere.

1818. 17. Januar. Rentek. Skriv. ang. Depositioner i

Jordebogskassen.
— li Febr. Rigsbankens Bekjendtgj. om Penge-

Coursen. .

— 10. Febr. Canc. Plak. (kgl. Resol. 28. Januar)

ang. visse Panter og Gontrakter

m. v.
(— 6. April. Aabent Brev ang. Rigsbanken og

Pengevæsenet i Danmark.
— 21. Mai. Canc. Bekjendtgj. ang. Subscription

paa Bank-Aktier.
— 20. Juni. Canc. Plak. (kgl. Resol. 44. Juni)

ang. Indiaans Modtagelse i Ban-

ken.
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1818. 4. Juli. Octroy for Nationalbanken i KjSben-
havn paa 90 Aar.

r—i 4. Juli. Patent ang. Ophævelse af Hertug-

dommerne Slesvigs og Holstens

Forbindelse med Rigsbanken.
— 27. Juli. Reglement for Nationalbanken i Kjo-

benhavn.
— 28. Juli. Canc. Plak. ang. Indlaan i National-

banken i Kjobenbavn.
— 30. Juli. Canc. Bekjendtg. (kgl. Resol. 29. Juli)

ang. Regler om Qvartals-Cour-

sen.

— 30. Juli. Canc. Plak. ang. Qvartals- Coursen
(August og Seplbr. 1818).

— 31. Juli. For. forDanm. ang. Bestemmelser om
de gjældende Mynlsorter.

Pensionsvæsenet.

1810. 26. Juni. Canc. Plak. (kgl. Resol. 26. Mai)

ang. Enke -Pensioners Udbeta-
lingsmaade.

1813. 5 4 Januar. Finanls-Coll. Plak. (Reskr s D.) ang.

Udbetaling af Gacer oa Pen-

sioner m. v.

— 4. Decbr. Canc. Skriv. ang. Præste- Enkernes

Pension af Post-Pensionskassen.

1814. 12. Marts. Canc. Skriv. ang. de islandske Præste-

Enkers Pension af Postkassen.

1817. 14. Oktbr. Canc. Plak. (kgl. Resol. 8. Oktbr.)

ang. Lægers Indskud i den al-

mindelige Enkekasse.

1818. 18. April. Canc. Skriv. ang. at Enker efter per-

,
sonelle Capelianer deeltage i

Præste-Enkernes Understøttelse

af Pensionskassen.
— 18. Juli. Canc. Circ. ane;. Embedsmænds Ind-

skud i Enkekassen.
— 31. Decbr. Canc. Plak. (kgl. Resol. 31. Oktbr.)

ang. Indskud i Enkekassen.

» Politievæsenet,

jevnf. Criminalvæsenet, Medicinalvæsenet, Retterne, Tugthuset.

1806. 24. Januar. Canc. Plak. (kgl. Resol. 47. Januar)

,
ang. fremmede Lotterier.

— 24. Mai. Canc. Skriv. ang. Præmier for Druk-

nedes Redning.

FIL B. 65
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1807. 13. Januar. Reskr. ang. Tilsyn med offentlige

Tidender.
— 13. Januar. Gane. Gire, ang. Tilsyn med de

offentlige Blade.
— 9. Juni. Gane. Gire, hvorved Reskr. af 13.

Januar oversendes.
— 9. Juni. Gane. Plak. (kgl. Resol. 5. Juni) ang.

Forskrifter med Hensyn til For-

tinning.
. ,— 4. August. Canc. Plak. (kgl. Resol. 24. Juli) ang.

Anskaffelse af Inventarium ved
Arresthusene m. v.

-— 26. Septbr. Canc. Circ. ang. Fremgangsmaaden
med Koppe -Patienter, som an-

komme soværls.

4. Decbr. Kgl. Resol. ang. Uddeling af Medaille

for ædel Daad.
1808. 16. Januar. Quarant. Dir. Circ. ang. Fremgangs-

maaden med Hensyn til Koppe-
patienter fra Skibe.

— 1. April. Canc. Plak. (kgl. Resol. 30. Marts)

ang. Boder i Quarantaine-Sager.

27. Mai. Plak. ang. Anmeldelser om smit-

•

" somme Sygdommes Udbrud.
— 21. Juli. Kgl. Resol. ang. nogle Foranslaltnin-

ger vedkommende Islands Tarv.
— 30. Juli. Rentek. Skriv. ang. adskillige Foran-

staltninger i Island.

— 27. August. Rentek. Skriv. ang. Godtgjorelse af

Mulkter for Helligbrøde.
— 14. Oktbr. Canc. Plak. (kgl Resol. 13. Oktbr.)

ang. Ihdretn. af Reisepasser.
— 1. Novbr. Gane. Skriv. (kgl. Resol. 29. Septbr.)

ang. at Forbrydere befængte
med smitsomme Sygdomme ikke

maae loslades af Tugthuset.

— 14. Decbr. Patent ang. almindelig Opfordring

til Tarvelighed m. y,

1809. 12. Mai. Stiftamts-Plakat ang. Lydighed mod
Repstyrerne (S. 212, Anm. 3).

— 18. Septbr. Stiftamts-Plak. ang. almindelig Op-
fordring' til Tarvelighed m. v.

(S. 228 Anm.).
— 24. Novbr. Instruction for Repstyrerne i Island.

1811. 8. Juni. Gane. Plak. (kgl. Resol. 5. Juni) ang.

Omgangsmaaden med Hittegods

i Kjobstæderne.
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1812. 5. Decbr. Canc. Plak. for Danmark og Norge

(kgl. Hesol. 24. Novbr.) ang.

Omgangsmaaden med Hittegods

paa Landet.

1813. 1. Juli. Canc. Plak. for Danmark og Norge

(kgl. Resol. 2L Juni) ang. Præ-

mier for Druknedes Redning.

1814. 13. Mai. Gane. Plak. forDanm., ang. Politiets

Gjennemsyn af Blade og trykte

Skrifter.

— 27. Septbr. Gane. Plak. ang. Bestemmelser for

Udsalg af Rævekager.

1815. 4. Maris. Gane. Skriv. ang. Gadepoliliet i

• Reykjavik.

1816. 4. Mai. Canc. Skriv. ang. Undersøgelse af

Justits- og Politievæsenet i Is«

. land. ^
— 8. Mai. Plakat ang. Direclionen for Quaran-

tainevæsenet,

— 14. Mai. Gane. Circ. ang. Afsoning af Boder.
— 12. Oktbr. Canc. Skriv, (til N. og 0. Amt.) ang.

Bryllup og Begravelse i Kirker.

— 12. Oktbr. Canc. Skriv, (til Biskoppen) ang.

Samme.

1817. 15. Januar. For. ang. Falalia appellationis i Po-

lilie- og andre Exlrarets-Sager.

v Postvæsenet.

1806. 4. Oktbr. Rentek. Skriv. ang. LSn for Post-

budet i Nord- og Oster-Amtet.

1807. 22. April. Plakat ang. nærmere Bestemmelser
om Mandelen og Kjbbslæderne

paa Island (§ 5).

1809. 11. Septbr. Rentek. Præsident Reventlows Skri-

velse ang. Undersogelse af is-

landske Breve (S. 266 Anm.).

— 30. Septbr. Reskr. ang. Undersdgelse af de is-

landske Breve (S. 266 Anm.).

— 5. Oktbr. Rentek. Beretning til Kongen, ang.

Udfaldet af Undersøgelsen af de
islandske Breve (S. 266 Anm.).

1813. 28. Septbr. Gane. Plak. for Danmark og Norge
1 (kgl. Resol. 25. Septbr.) ang.

Straf for Ppsltyverie.

Præste Hnker, see Geistligheden.

PræsteUald; see Geistligheden.
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Præster, see Geistligheden.

Pubåication, see Lovgivning. v

Quarantaine, see Politievæsenet.

Qvilcler, see Jordegods-Administration, Kirker.

Rang*, see Embeder, Embedsmænd, Retterne.

, Regnskabsvæsenet.

1806. 22. Maris. Rentek. Skriv. ang. Control med Af-

giflsvæsenel, m. v.

— 5. April. Rentek. Skriv. ang. halvaarlige Be-

retninger om Jordebogskassens

Status.

— 12. Decbr. Plakat ang. Regnskabsvæsenet ved
de lærde Skoler.

1807. 6. Oklbr. Canc. Circ. ang. Control med Justits-

kassens Indtægter.

1812. 7. April. Rentek. Skriv, ang Tilbagesendelse

af de ved Guilpin rovede Penge
1 af Jordebogskassen.

1814. 9. April. Rentek. Skriv. ang. Control med Jor-

debogskassen.
1816. 6. April. Rentek. Skriv. ang. Beregningerne

efter Solvværdie - Coursen for

Island m. v.

— 30. April. Rentek. Skriv. ang. Forhoielses- Af-

giften af Sportler og Gebyrer.
— 1. Juni. Canc. Skriv. ang. Apothekerens Regn-

skab for det til Fatligmedicin

bevilgede Pengebeldb.
1818. 17. Januar. Rentek. Skriv. ang. Control med Jor-

debogskassen.
— 17. Januar. Rentek. Skriv. ang. Depositioner i

Jordebogskassen.
— 11. April. ' Rentek. Skriv. ang. Forskud til De-

linquent-Omkoslninger.
— 20. Mai. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 11. Juli)

N ang. Indbetaling af Syssel -Af-

gifterne i' Island.

Reiser i Island.

1806. 6. Juni. Kgl. Resol. ang. Reise-Understottelso

til Farvefabrikant Cox til Island.

1813. 16. April. Kgl. Resol. ong. Reise-Understoltelse

for R. Chr. Rask paa en lite-

rarisk Reise til Island.
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181 G. 27. Febr. Kgl. Resol. ang. Grev Knuths Reise

lil Island. *

— 4. Mai. Gane. Skriv. ang. Undersøgelse af

. Justits- og Politievæsenet i Is-

' / }'. v
*

Repstyrere, see Politievæsenet.

Retterne, Retsvæsenet og- Rettergrangsmaaden,
jevnf. Forligelsesvæsenet.

1806. 22. Marts. Renlek. Skriv. ang. Control med Af-

giftsvæsenel. !

— 1. April. Canc. Circ. (kgl. Resol. 21. Marts)

ang. Indberetninger om van-

eérende Domme.
. — 30. April. For. ang. Over-Admiralitetsretten.
—

- 24. Mai. Canc. Skriv. ang. Sportlers Forhoi-

else ved Underretterne i Island.

— . 27. Mai. Canc. Circ. ang. Instants ved Sags

Anlæggelse mod Embedsmænd.
* —

. 3. Juni. Canc. Skriv, til Landsoverretten, ang.

Oversættelsen af Akter, samt
Rettens Underskrift.

— 3. Juni. Canc. Skriv, til samme, ang. Vote-

ringens Hemmeligholdelse ved
Overretten.

8. Juli. Canc. Circ. ang. Beregningen af et

Lod Salv.,

8. Juli. Canc. Skriv. ang. Ovrighedens Pu-

blicationer ved Overretten.

">'— 24. Oktbr. For. for Danm. og Norge, ang. Sa-

Iarium for Sagforere ved Under-

retterne.

— 27. Decbr. Canc. Skriv. ang. Salarium for Sag-

fOrelfee ved Landsoverretten.

1807, 23. Januar. For. ang. Straf for unbdig Trætte

ved Hbiesteret.

— C>. Oktbr. Canc. Circ. ang. Control med Justils-

- kassens indtægter.

— 6. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Tægtedage i Ju-

stits-Sager.

6. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Reskikkelse af

Aktor og Defensor ved Lands-
overretten.

— 6. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Udsættelse afLands-
overreltens Session i Marts

Maaned.

•
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1807. 6, Oktbr.

31. Oktbr.

1808. 22. Marts.

6. Mai.

14. Mai.

21. Mai.

21. Mai.

14.• • • Juni.

31. August.

1809. 6. Mai.

9. Mai.

U. Juli.

26. August.

$
29. August.

/

29. Decbr.

1812. 1. Febr.

5. Decbr.

1813. v 10. Febr.

28. Decbr.

Canc. Skriv. ang. Revision af Over-

sættelsen af Landsoverrettens

Doms-Akter.

Gane. Skriv. ang. Indsendelse af

Akterne i Delinquentsager (til

Amtet).
.

Canc. Skriv^ ang. Appel af Delin-

quentsager m. v.

Reskr. ang. Oprettelsen af en Over-

criminalret for Island.

Reskr. ang. Landsoverrettens Ses-

sioner, Medlemmernes Bopæle
• m. v. -

Gane Skriv. ang. Landsoverretten

(S. 171 Anm.).

Canc. Skriv. ang. Locale for Lands-
overretten m. v.

Gane. Skriv. ang. Forhbielse af Sport-

ler og Gebyrer ved Underret-

terne.

Canc. Skriv. ang. Overcriminalret-

tens Organisation m. v.

Canc. Skriv. ang. det islandske Sprogs
Anvendelse ved Overcriminal-

retten i Island.

Canc. Circ. (til Norge, kgl. Resol.

24. April) ang. Appel af Domme
over Umyndige.

Canc. Skriv. ang. Omkostningerne
ved Akters Forsendelse i Island.

Canc. Skriv. ang. Betydningen af

Vrag af liden Værdie.

Canc. Skriv. (kgl. Resol. 16. Aug.)

ang. Medlems-Antallet- i (Over-

criminal-) Rettens Sessioner.

Reskr. (til Hbiesteret) ang. Udsæt-
telse af de islandske Sagers
Foretagelse ved Retten.

Canc. Skriv. ang. Functionerne ved
Overcriminalretten i Island. '

Canc. Skriv. ang. Appel af Domme
over Umyndige.

Reskr. ang. Lodssagers Henlæggelse

til Reykjaviks Bything.

Canc. Skriv. ang.Overcrimiualrettens

Vedbliven.

/
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1814. 23. Febr. Reskr. ancj. Ophævelse af Landsover-
rettens Session i Januar Maaned.

1816. 25. Januar. Canc. hak. (kgl. Resol. 40. Januar)

om at Lovbudene ang. Fatalia

appellationis ere uanvendelige
• paa Juslitssager.

— 30. April. Rentek. Skriv, ang. Forhbielses- Af-

giften af Sportler og Gebyrer.
— 3. Mai. Reskr. (til Stifiamtm.) ang. midler-

tidig Ophævelse af Tugthuset i

Island rn. v.

— 3. Mai. Reskr. (til Overeriminalreitcn) ang.

Tugthusets Ophævelse og de

derfor substituerede Straffe m. v.

— 3. Mai. Reskr. ang. Oyercriminalrettens Op-
hævelse.

'

— 4. Juli. Canc. Plak. ang. Thinglæsninger af

visse Hæftelser og Pante - Obli-

gationer, uden Gebyrer.

— 25. Septbr. Kgl. Resol. (Canc. Skriv. 19. Oktbr.)

ang. Lon for de constituerede

Dommere i Landsoverretten i

, Island.

— 27. Novbr. For. ang. Skifter efter Geistlige,

samt geistlige Sagers Paadom-
melse.

1817. 15. Januar. For. ang. Fatalia appellationis i Politie-

og andre Extra rets-Sager. .

— 25. Januar. Canc. Circ. ang. Paategninger om
Forkyndelse af Stævninger m. v.

— 6. Marts. Reskr. ang. Justitiarii Rang
— 12. Juli. Canc. Skriv. ang. nogle formeentlige

1

Uordener ved Landsoverretten. •

Rtøsbanken, see Pengevæsenet.

Kaj?efalclskasser, see Criminalvæsenet (Reskr. 25 Juli
.

- 1808 § 4).
'

Srtltværtø, see Fabrikvæsen.

Selskab, see Literatur.

Skatter og Afgifter, jevnf. Capitelstaxt, Sportelvæsenet.

1806. 19. April, Canc. Skriv. ang. Ydelser til Præst
og Kirke i Holum Stift.

~~ 3. Mai. Rentek. Skriv. ang. Tiendevæsenet i

,
Island.
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1806. 9. Mai. For. for Danm. og Norge, ang. Om-
kostningers Udredelse ved lnd-

qvartering, rn. v.

—
(

23. Mai. Kgl. Resol. ang. Indforelse af aar-

lige Capitelstaxter i Island.

' — 10. Juni. Rentek. Gire. ang. Indførelse af aar-

lige Capitelstaxter m. v.

— 18. Juli. Kgl. Resol. ang. Islands Fritagelse

for Bidrag til Indqvarterings-

Omkostninger.

1807. 3. Juli. Kgl. Resol. ang. Islands Fritagelse
* for lndqvarterings-Omkostninger.

1809. 20. Mai. Kgl. Resol. ang. Islands Frilagelse

for Bidrag til lndqvarterings-

Omkostninger.
— 24. Novbr. Instruction for Repslyrerne i Island.

1810. 1. Febr. Kgl. Resol. (Rentek. Gire. 26. Mai)

ang. Islands Fritagelse for Ind-

komstskat m. v.

,
— 8. Febr. For. ang. Indførelse af en Afgift af

faste Eiendomme.
— 5. Mai. Rentek. Plak. (kgl. Resol. 28. April)

ang. Beregning af Procent -Af-

giften af faste Eiendomme.
1812. 3. Febr. Reskr. ang. Enkers Fritagelse for

Rangskat.
~ 25. Juli. Canc. Skriv. ang. Tiendens Nedsæt-

telse af Gaarden Stafnes.

— 1-8. August. Rentek. Plak. (kgl. Resol. 12. Aug.)

ang. Fritagelse for Arve-Afgift

af visse Stervboer.

1814. 26. Marts. Rentek. Skriv. ang. Tiende til Fat-

tige af Kirkejorder.

1815. 16. Febr. Rentek. Skriv. ang. Skattevæsenet i

> .

g

Island.

— 18. Marts. Gane. Skriv. ang. Fattigtiende af

Kirkejorder.

— 20. Marts. For. for Island, ang. Forandring i

Pengevæsenet (§ 6).— 29. April. Rentek. Gire. ang. Forslag til Ind-

retningen af Capitelstaxter.

1817. 21. Mai. Reskr. ang. Tjenestetyendes og Hus-

folks Ydelser til Præst og Kirke.

Skiftevæsenet, see Arv og Skifte. #

Skilsmisse, see Ægteskab.
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Skolen og: Skolevæsenet.

1806. . 6. Juni. Univ. Dir. Skriv. ang. Opgjorelse af

den islandske Latinskoles Fonds.
— 6. Juni. Kgl. Resol. (Univ. Dir. Skriv. 17. Juni)

ang. Gageringen ved Skolen i

Island.

— 14. Juni. Univ. Dir. Skriv. ang. Præsiens Ho-

norar for Ministeriaiia ved Skolen.

— 14. Juni. Univ. Dir. Skriv. ang. Husleie for

Lector Theologiæ ved Skolen.

16. Juni. Univ. Dir. Skriv. ang. Skolens Flyt-

ning og Indretning paa Bessa-
-møji*^; ^Lg*'-- stad. . '"^l :

-C' ^&
— 16. Juni. Univ. Dir. Skriv. ang. Underviisningen

i Skolen og sammes Bibliothek

m. v.

Instrux for Overlærerne ved Cathe-

dralskolen i Odense 27. Septbr.

4802 (S. 43 Anm.).

Underviisnings - Plan for de lærde

Skoler i Danmark og Norge
24. April 1805 (S. 55 Anm.).

— 16. Juni. Univ. Dir. Skriv. ang. Bessastad Sko-

les Organisation.

— 17. Juni.. Rentek. Skriv. ang. Udbetaling af

Gager m. v. ved Latinskolen

(S. 34 Anm.).

— 30. August. Canc. Skriv. ang. Foræring af Flora

Danica til Skolens Bibliothek,

m. v.

— 20. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Afdrag af Em-
bedsmænds Gager.

— 12. Decbr. Plak. ang. Regnskabsvæsenet ved

de lærde Skoler. '

— 19. Decbr. Kgl. Resol. ang. Gratifiealion i An-

ledning af Gage-Afdrag til Lector

Theologiæ.

1807.
'

6. Febr. Kgl. Resol. (Univ. Dir. Skriv. 23.

Febr.) ang. Gratification forMi-
9 nisterialia ved Latinskolen.

— 13. Oktbr. Univ. Dir. Skriv. ang. den islandske

Skoles Bestyrelse.

— 27. Oktbr. Reglement for Bespiisningen ved Bes-
sastad Skole.

Univ. Dir. Skriv. ang. den islandske
Skoles Pengemidler.

1808. 19. Mai.
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1808. 14. Juni. Reskr. ang. Udnævnelse af en Com-
mission om Islands Anliggender.

— 12. Juli.
' Univ. Dir. Skriv. ang. Forslag til

Forandring af Oeconomien ved
Skolen.

— 16. Juli. Univ. Dir. Skriv. ang. Jon Therkel-

sens Legat til Latinskolen i Is-

land.

— 30. Juli. Rentek. Skriv. ang. adskillige For-

anstaltninger i Island (§ 2).

1809. 7. Novbr. Forordn, ang. de lærde Skoler i

Danmark og Norge.

1810. 5. Juni. Univ. Dir. Skriv. ang. Foranstaltnin-

ger med Hensyn til Bessastad

Skole.

1811. 16. Januar. Univ. Dir. Skriv. ang. Indberetninger

om Skolens Oeconomie paa

[
Bessastad.

— 31. Mai. Univ. Dir. Skriv. ang. Skolefondets

Bidrag til Medicinalvæsenet.

1813. 11. Marts. Kgl. Resol. ang. Udbetalingsmaaden
af de ved Skolen ansatte Læ-

* reres Gager.

1815. 22. April. Univ. Dir. Skriv. ang. den lærde
Skoles Reorganisation paa Bes-

sastad.

— 29. April. Univ. Dir. Skriv. ang. Udbetalings-

maaden af Stipendierne ved
' Bessastad Skole.

— 29. April. Univ. Dir. Skriv. ang. Anviisning af

Gager (il Skolens Lærere (S. 551,

Anm. 1).
-

30. Septbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Beregning af

Godlgjbrelse for Skolens Oeco-
nomus.

30. Septbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Godtgjorelse

for anvendte Bekostninger paa
Lectorboligen paa Lambhus.

1817. 12. April. Univ. Dir. Gire. ang. Jubelfestens

Hoitideligholdelse i Skolerne.
' _ 30. Juli. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 20. Septbr.)

ang. Afdragsfrihed fordetSkal-

hollske Annuum til Latinskolen

i Island.'

1818. 24. Oktbr. Anordning ang. Embedsexamen for

Lærere ved de lærde Skoler.
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Skovvæsenet.

1811. 17. August. Sflnder-Amts Skriv. ang. Regler for

Skovenes Benyttelse (S. 420,

Anm. 1).

1812. 9. Mai. Rentek. Skriv. ang. Lovgivning om
Skovvæsenet i Island.

Slaver, see Criminalvæsenet.

Sportelvæsenet.
*

1806. 24. Mai. Canc. Skriv. ang. Sportlers For-

hoielse ved Underretterne i Is-

land. ! j

1808. 14. Juni. Gane. Skriv. ang. Forhbielse af Sport-

ler og Gebyrer ved Underret-

terne.

1809. 2. Septbr. Gane. Plak. (kgl. Resol. 31. August)

ang. Auctions-Salarium for Kjob-
* mandsgods.

— 24. Novbr. Instruction for Repstyrerne i Island.

1816. 30. April. Rentek. Skriv. ang. Forhoielses-Af-

giften af Sportler og Gebyrer.

— 4. Juli. Canc. Plak. ang. Thinglæsninger af

visse Hæftelser og Panteobliga-

tioner, uden Gebyrer.

1818. 5. Septbr. Gane. Gire. (kgl. Resol. 26. August)

ang. Befalingsmaaden af Coile-

gial- Gebyrer.

Statistil<, jevnf. Capitelstaxt, Embeder, Embedsmænd.

1806. 25. Januar. Gane. Circ. ang. Jordemødres An-
meldelser af dodfodte Born.

— 5. April. Rentek. Skriv. ang. halvaarlige Be-
' ' retninger om Jordebogskassens

Status.

— ,14. Juni. Canc. Circ. ang. schematiske Indbe-
retninger om criminelle Fanger.

— 16. Juni. Univ. Dir. Skriv. ang. Underviisnin-
* gen i Skolen og sammes Bi-

bliothek, m. v.

— 16. Decbr. Canc. Circ. ang. Indberetninger om
dodfodte Bern.

1812. i|. Decbr. Reskr. ang. Indretningen af Præster-
nes Ministerialboger.

1813. 31. Juli. Rentek. Circ. ang. Control med Vare
Tilforseleu til Island.
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1815. 2. Mai. Rentek. Circ. ang. Indsendelse af

Fortegnelse over ind- og ud-

forle Varer.

— 21. Okibr. Canc. Skriv. ang. Indberetninger om
criminelle Fanger.

1816, 11. Septbr. Reskr. ang. Handel og Kjbbsted-

borgere paa Island.
1 *

' — 28. Septbr. Rentek. Circ. ang. Indberetninger

om Handelen i Island.

— 28. Septbr. Rentek. Circ. ang. Indberetninger om
Islands oeconomiske Forfatning.

1818. 21. April. Canc. Circ. ang. Indsendelse af Me-
dicinal-Rerelninger.

T77T 5. Mai. Rentek. Circ. ang. Indsamlingen af

de aarlige Indberetninger over

Ind- og Udforsel i Island.

Stiftelser, see Legater.

Stranding-er, jevnf. Vrag. *

1808. 5. Juli. For. forDanm. og Norge, ang, fjendt-

lige Skibes Indstranding, m. v.

1811. 4. Mai, Canc. Plak. (kgl. Res. 13. April)

ang. Rekjendtgjorelse af stran-

det Gods i hamborgske Blade.

1816. 26. April. Reskr. ang. Undersbgelse af en Stran-

dings-Sag.

Ktrandsiddere, see Fattigvæsenet.

Sysselmænd, see Embeder, Embedsmænd.

Sokori, see Opmaaling.

Sopasser, jevnf. Handel og Skibsfart.

1807. 22. April. Kgl. Resol. ang. nærmere Bestem?
melser om den islandske Han-
del (§ 2).

— 22. April. Plak. ang. nærmere Bestemmelser
om Handelen og Kjbbstæderne
paa Island (§ 2).

1810. 9. April. For. ang. en forandret Indretning

af Sbpasvæsenet.
— 16. Mai. Plak. ang. Sbpasvæsenet.

1816. 1. Juni. - Rentek. Skriv. ang. en engelsk Han-
dels-Expedition til Island (S. 602,

Anm. 1).

— 11. Septbr. For. om udvidet Handelsfrihed for

Island.

V .
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Tiende, see Skatter og Afgifter.

Told, see Handel og Skibsfart.
,

1 Traktater.

1809. 22. August. Convenlion ang. engelske Undersaat-

ters Handel og Forhold i Island.

10. Decbr. Freds -Traktat mellem Danmark og

Sverrig. i l

1811. 7. Septbr. Canc. Gire. (kgh Resol. 19. Aug.)

ang. Ophævelse af Declaration

. om Afdragsrets Ophævelse mel-

lem de danske og forrige wiir-

tembergske Stater.

1813. 23. Febr, For. ang. Fritagelse for Sjette- og
/

Tiende-Penge af Capilaler, som
udfores til de keiserlig franske

Stater.

— 23. Febr. For. ang. Afdragsrettens Ophævelse
med Hamborg og Liibeck, samt

de bvrige i det franske Rige

incorporerede Lande.
1814. 14. Januar. Freds-Traktat mellem Danmark og

Sverrig.

1810. 9. Novbr. Rentek. Circ. ang. Afdragsretten med
. Hensyn til Sverrig.

1818. 17. Juni. Handels-Traktat mellem Danmark og

Preussen.

Tugthuset, jevnf. Criminalvæsenet, Løsagtighed.

1806. 22. August. Reskr. ang. Overdragelse til Stifts-

øvrigheden af Hospitalernes og

Tugthusets Bestyrelse.

1807. o'. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Apothekerens Regn-

skaber for Faltigmedicin m. m.
— 6. Oktbr. Gane. Skriv. ang. Revision af Tugt-

husets Regnskaber.

1808. 14. Juni. Reskr. ang. Udnævnelse af en Com-
mission om Islands Anliggender.

— 21. Juli. Kgl. Resol. ang. nogle Foranstaltnin-

ger vedkommende Islands Tarv.

— 25. Juli. Reskr. ang. Forbedringer i Tugthusets
Indretning.

.

— 30. Juli. Rentek. Skriv. ang. adskillige For-

anstaltninger i Island
(§ 3).— 1. Novbr. Canc. Skriv. (kgl. Resol. 29. Septbr.)

ang. at Forbrydere befængte
med smitsomme Sygdomme ikke

1 maae loslades af Tugthuset.
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1809. 5. August. Canc. Skriv. ang. Omkostningerne
ved Kagstrygning i Tugthuset i

Island.

1814. 23. Febr. Reskr. ang. Losladelse af nogle Tugt-

huslemmer.
— 2. Novbr. Reskr. ang. Ophævelse af Tugthusets

Oeconomie indtil videre.

181(5. 3. Mai' Reskr. (til Stiftamtm.) ang.' midler-

tidig Ophævelse af Tugthuset i

Island m. y.
%

— 3. Mai. Reskr. (til Ovefcriminalretten) ang.

Tugthusets Ophævelse og de
derfor substituerede Straffe m. v.

1817. 27. Juni. Canc. Gire. ang. Tugt- Rasp- og For-

bedringshusets Brand.

— 2. Septbr. Canc. Circ. ang. Fangers Modtagelse

i Tugthuset i Kjobenhavn.

Tyverie, see Criminalvæsenet, Tugthuset.

Umyndige, jevtif. Arv og Skifte.

1806. 12. Septbr. Forordn, for Danm. og Norge, ang.

Udlaan af Stiftelsers og Umyn-
diges Midler.

1808. 20. August. Canc. Skriv. ang. Forældres Forplig-

telse i Island at forsbrge deres

Bbrn.

1809. 9. Mai. Canc. Circ. (til Norge, kgl. Resol.

24. April) ang. Appel af Domme
over Umyndige.

1812. 5. Decbr.' Canc Skriv. ang. Appel af Domme
over Umyndige.

1818. 29. Septbr. Canc. Circ. ang. Sikkerhed for Umyn-
diges Midler.

#

Underviisningsv senet, éee Geistligheden, Skolevæsenet,
Universitetet.

Universitetet.

1806. 8. August. Regulativ for et Stipendium for chir-

urgiske Studerende.
— 19. Septbr. Kgl. Resol. ang. Stipendier for chir-

urgiske Studenter fra Island.

1808. 18. Juni. Kgl. Resol. ang. Stipendium for en

Studiosus Chirurgiæ fra Island.

1809. 27. Juli. Kgl. Resol. ang. Stipendium for en

Studiosus Chirurgiæ fra Island.
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1809.

1817.

i

1813. 5. Mai.

1816. 2. April.

— 25. Mai.

20. Juli.

12. Oktbr.

4. Febr.

30. Septbr. Gane. Skriv. (kg). Resol. 21. Septbr.)

ang. Anvendelsen af Renten af

de saakaldte islandske Penge.
Kgl. Resol. ang. Besættelse af et af

de chirurgiske Stipendier for

Islændere.

Kgl. Resol. ang. Stipendium for en

chirurgiskStuderende fra Island.

Univ. Dir. Skriv. ang. Stipendiers For-

længelse for en Slud. chirurg. fra

Island (S. 407, Anm. 1).

Univ. Dir. Skriv. ang. Underretning
om islandske Studerendes Be-

neficier ved Universitetet.

Kgl. Résol. ang. academiske Stipen-

dier til islandske Studerende.

23. Januar. Kgl. Resol. ang. Stipendier for island-

ske Studerende og Landmænd.
Skriv, fra Dir. for Fond. ad us. publ.

ang. Slipendium for en Stude-

rende fra Island til Naturhistorie

eller Physik m. v.

Kgl. Resol. ang. Besættelsen af den
naturvidenskabelige Stipendie-

plads for en islandsk Studerende.

Kgl. Resol. ang. Udlevering af nogle

ældre Documenter fra den Ar-

namagnæanske Samling til Mek-
lenburg-Schwerin.

— 3. Oktbr. Kgl. Resol. ang. Fritagelse for den
mundtlige Disputats for en aca-

demisk Grad.

16. Oktbr. Univ. Dir. Skriv. ang. den juridiske

Doctorgrads Uddeling ved Re-

formations-Festen.

Reglem. for Communitets- og Re-

gents-Stipendiet ved Kjoben-

havns Universitet.

10. August. Univ. Dir. Bekjendtg. (kgl. Resol. 7.

August) ang. Forandringer ved
Examen Artium.

24. Oktbr. Anordn, ang. Embedsexamen for Læ-
rere ved de lærde Skoler.

21. Novbr. Kgl. Resol. ang. Slipendium for en
chirurgisk Studerende fralsland.

22. April.

14. Mai.

1818. 30. Juli.
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Vaccination, jevnf. Medicinalvæsenet, Politievæsenet.

1810. 3. April. For. for Danmark og Norge, ang.

Vaccinationen.

1811. 19. Novbr. Canc. Plak. for Danmark og Norge,

ang. Vaccinationen.

1812. 24. Marts. Canc. Skriv. ang. Vaccinations-An-

ordningernes Oversættelse og
Udgivelse paa Islandsk.

— 28. Novbr. Canc. Skriv. ang. Oversættelse af

Vaccinations-Anordningerne.

1816. 30. Mai. Canc. Skriv. ang. Vaccinationens Ud-
bredelse.

1817. 13. Mai. Canc.Xirc. ang. Udstedelsen af Vac-
cinations-Attester, m. v.

1818. 11. April. Canc. Skriv. ang. den Stilling som
venia practicandi medfbrer.

— 9. Mai. Canc. Circ. ang. Publicalion af et

LoVbud om Vaccinationen.
— 16. Mai. Canc. Skriv. ang. Ansættelse af

Hjælpe-Vaccina te urer.

— 16. Mai. Canc. Circ. ang. Forslag til Vacci-

nationens Fremme i Landet.'

Veivæsenct, jevnf. Færgevæsenet.

1806. 3. Mai. Rentek. Skriv. ang. Veivæsenet i

Island.

1809. 24. Novbr. Instruction for Repstyrerne i Island

(§ 36).

1813. 12. Juni. Rentek. Skriv; ang. Veivæsenet i

Island.'

1817. 30. Juli. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 20. Septbr.)

ang. Istandsættelse af Broen over

Jokulsaa.

' Vestinanniterne. '

1812. 27. Juni. Rentek. Skriv. (kgl. Resol. 20. Juni)

ang. Vestmannde Syssels sær-

skilte Bestyrelse.

1813. 17. Juli. Canc. Skriv. ang. Forbedring af Præ-

sternes Indtægter paa Vest-

mannberne.

Vexler, Vexelret, see Pengevæsenet.

Vrag-, jevnf, Strandinger.

1809. 26. August. Canc. Skriv. ang. Betydningen af

Vrag af liden Værdie.
\

\
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1812. 9. Mai. Rentek. Skriv. ang. Vragrettigheden

paa forrige Skalholt Bispestols

Jorder.

1810. 24. Febr. Rentek. Skriv. ang. Forstrandsretten

paa de forhenværende Skalholt-

ske Godser.

i

Vægt, see Maal og Vægt. *

Æderffugle, see Jagten, Landbovæsenet.

Ægteskals, jevnf. Arv og Skifte.

1800. 23. Decbr. Gane. Skriv. ang. Bevillinger til Ægte-
skab i visse Tilfælde.

1808. 20. August Canc. Skriv. ang. Forældres For-

Forpligtelse i Jsland at forsbrge

deres Bbrn.

1809. 29. Juli. Gane. Skriv. ang. Kjendelser til Ho-

spitalerne for Ægteskabs-Bevil-
s linger.

1811. 18. Oktbr For. for Danm. og Norge, ang. Ægte-
folks Adskillelse.

1812. - 12. Oktbr. Reskr. ang. Bemyndigelse for Can-

celliet til at afgjbre adskillige

Sager ad mandatum.
I— 10. Novbr. Kgl. Resql. ang. Bemyndigelse for

Gancelliet til ad mandatum at

' bevilge Ægteskabs Ophævelse,

m. v.

— 15. Decbr. Canc. Circ. ang. Forloveres Pligter.

1813. 31. Januar. Kgl. Resol. ang. Gancelliets Bevillings-

Myndighed.

— 10. Juli. Kgl. Resol. ang. Cancelliets Bevillings-

Myndighed.
— 22. Oktbr. Kgl. Resol. ang. Cancelliets Bevillings-

Myndighed.

1814. 5. Novbr. Canc. Skriv. ang. Separations-Bevil-

linger.

1815. 11. Febr. Canc. Circ. ang. Attester i Skils-

missesager.
— 17. Oktbr. Canc. Circ. ang. Ægteskabs For-

nyelse.

1810. 13, Novbr. Bevilling paa Stadfæstelse af en

Ægteskabs-Tilladelse for Hakon
Vilhjalmsson.

VIL B, 5(5
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1817. 29. April.

— 14. Juni.
t

1818. 10. Febr.

Register.

Gane. Gire. ang. Attester, som for-

dres ved Brudevielser.

Canc. Gire. ang. adskilte Ægtefolks
Legitimation.

Gane. Plak. (kgl. Resol. 28. Januar)

ang. Amtmænds Tilsigelse til

Moder i Skilsmisse-Sager.

Rettelser og Tillæg,

I Syvende Bind: S. 220. Anm. 1, Communicationen til Stift-

amtmanden og Amtmændene er i

Rentek. Skriv. 23. August 1808.

— — — 688. Dat. 3. Juli i Margen, læs: 8. Juli.

— — — 710. Canc. Skriv. 1. Novbr. 1817 ang.

Kaldene KalfatjSrn og Utskalar er

trykt i P. Péturssons Hist. Eccl.

Island. S. 352-353, under feil-

agtigtDatum: 1. Marts 1817.
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